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 17منشور رقم 

جراء إالصادر من الحجر الزراعي المصري بشأن  17مرفق لسيادتكم المنشور رقم 

تحاليل للشحنات المصرية للدول العربية على غرار إتخاذ بعض الدول العربية قرار 

 حظر مؤقت على الفلفل المصري

 .لالطالع على تفاصيل المنشور يرجى تحميل المرفق 

 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/manshour_17.pdf


   إستقصاء ليبيا

من التمثيل التجاري ، بشأن عمل إستقصاء حول ورد إلى المجلس خطاب 

، وذلك في ظل تالحظ وجود الشقيقة صادراتنا الزراعية إلي دولة ليبيا 

إنخفاض شديد للصادرات المصرية إلي السوق الليبية لتصل إلي ما قيمته 

 .  2012مليار دوالر عام  1,4، مقارنًة بما قيمتة  2016مليون دوالر عام  535

 

، برجاء إستيفاء النموذج المرفق اء صاإلستقمرفق لسيادتكم نموذج 

، حتي  11/5/2017وإعادة إرساله لنا في موعد أقصاه األحد الموافق 

 .يمكننا الرد علي التمثيل التجاري في هذا الشأن 
 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/libia.pdf


 دراسة العنب للصين من مكتب بكين

و بالتعواون مو  صوادراتنا مون العنوب ، أموام السووق الصويني في إطار  فتح 

مكاتب التمثيول التجواري ببكوين و شون ياي يتووافر لودل المجلوس دراسوة 

 .تسويقية عن العنب ببكين و شن ياي 

في حال رغبة سيادتكم الحصول على نسخة من الدراسة يرجوى التواصول 

 .م  المجلس على بيانات االتصال المرفقة 

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس عام 

 

 :بيانات االتصال بالمجلس 

 :تليفون 

 104: داخلي  25283611

 :بريد الكتروني 

aec@aecegypt.com   

mailto:aec@aecegypt.com


اليونانية المصرح ليا دخول البطاطس المصريةللموانئ ميناء جديد إضافة   

السولطات اليونانيوة يفيود قيوام من التمثيل التجواري ، ورد للمجلس خطاب 

بإضافة ميناء بيريوس إلي الموانئ اليونانية المصرح ليا إستقبال البطاطس 

المصرية ، وبوذلك تصوبح المووانئ اليونانيوة األربعوة المصورح ليوا بإسوتقبال 

 و:البطاطس المصرية كالتالي

 .ميناء بيريوس لمنطقة جنوب اليونان  .1

 .ميناء بالتي يالي لمنطقة غرب اليونان  .2

 .ميناء كياتو لمنطقة البيلوبونيز  .3

 .ميناء سالونيكي لمنطقة مقدونيا الوسطي  .4



القاهرة للنقل جمعية إجتماع   

يرجي التفضل بالعلم بأنه قد تم عقد إجتماع بين المجلس وجمعية القاهرة للنقل بحضور ممثل عن الييئة العامة للطورق والكبواري 

، وذلوك لوضو  يليوة إلسوتفادة الشوركات المصودرة للمنتجوات الزراعيوة مون  30/3/2017والنقل البري ، وذلك يوم الخميس الموافوق 

براد حتي تاريخه جاهزة للعمل ونقل المنتجات  600البرادات التابعة لجمعية القاهرة للنقل ، حيث تضم الجمعية في عضويتيا حوالي 

 براً الزراعية المصرية المصدرة للدول العربية 

علماً بأن التعامل سيكون بشكل مباشر م  الجمعية ، لذا فوي حالوة رغبوة شوركتكم المووقرة طلوب بوراد أو أكثور يوتم   

لتأكيد وصول تليفونياً إرسال فاكس علي فاكس الجمعية بعدد البرادات المطلوبة والتاريخ المطلوب البرادات فيه والتواصل م  الجمعية 

يرجووا موون سوويادتكم الحوور  ، والمجلس ساعة علي حد أقصى  48الطلب ، حيث تلتزم الجمعية بتلبية طلب الشركة في خالل 

علي العمل م  البرادات المصرية التي تعمل تحت مظلة جمعية القاهرة للنقل تشجيعاً لبناء إسطول نقل برل وطني يمكن اإلعتماد 

 .عليه لنقل صادراتنا الزراعية للدول العربية

 :بيانات جمعية القاهرة للنقل 

 رئيس الجمعية  –ممدوح محمد السيد / السيد األستاذ

  37608379و  22824276و  22824274: تليفون

  22824259: فاكس

  01222146727: موبايل



التحذير من الشركة االندونيسيةإل اء   

، بشوأن تووخي الحوذر  26/3/2017إلحاقاً للخطاب المرسل إلوي سويادتكم بتواريخ  

وذلك وفوق موا ورد لنوا  مون اإلندونيسية    PT.SianLiepbumiعند التعامل م  شركة 

مكتبنا التجاري بجاكرتا ، بعد وجود خالف بينيوا وبوين شوركة مصورية ومماطلوة مون 

 .الشركة اإلندونيسية في سداد باقي مستحقات الشركة المصرية 

 

يرجي التفضل بوالعلم بوورود خطواب مون مكتوب التمثيول التجواري بجاكرتوا ، بشوأن 

إفادتنا بحل هذا الخالف بين الشركة المصرية والشركة اإلندونيسية وقامت الشركة 

، وطلوب المكتوب إخطوار الشوركات المطلوبة منيا اإلندونيسية بسداد المستحقات 

أعضاء المجلس إلل اء هوذا التحوذير وإمكانيوة تعامول الشوركات المصورية معيوا مورة 

 .أخري

 

 .مرفق لسيادتكم الخطاب الوارد إلينا من مكتبنا التجاري في هذا الشأن 

 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/deletIndonisanAlarm.pdf


الروسياإلقتصادي المنتدي   

من اإلدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال األعموال ، بشوأن ورد خطاب 

إفادتنا بالمنتدي اإلقتصادي الشرقي الثاني المقرر عقده في فالديفوسوتك بروسويا 

، وللمزيد من المعلوموات حوول هوذا المنتودي  2017سبتمبر  3:  2خالل الفترة من 

                                 www.forumvostok.com :. برجاء زيارة الموق  اإللكتروني التالي

 info@forumvostok.ru:. أو عبر اإليميل التالي 



 تحذير الشركات من تزايد حاالت الرفض للفلفل والطماطم والجوافة

يرجي التفضل بـالعلم بـورود إخطـارات رفـض عديـدة لشـحنات فلفـل وطمـاطم مصـرية لـدول اإلتحـاد 

األوروبي ، وكذلك إخطارت رفض لشحنات فلفل وجوافة وفراولة للعديد من الدول العربية وقيام بعض 

الدول بفرض إجراءات فحص إضافية علي بعض الصادرات الزراعية المصرية وقيـام دول أخـري بفـرض 

حظر مؤقت علي بعض المنتجات الزراعية كالفلفل للسعودية والكويت واإلمـارات ، السـبب الرئيسـي 

وراء كل هذه المشـكالت تتمثـل فـي وجـود نسـب متبقيـات أعلـي مـن المسـموح بهـا فـي الشـحنات 

ــدول  ــات ال ــر متوافقــة مــع متطلب المصــدرة ، وحيــ  أن اإلســتمرار فــي تصــدير بعــض الشــحنات الغي

المستوردة  خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات سيدفع هذه الدول إلي إتخـا  إجـراءات أكثـر تشـددا  

 .تجاه الصادرات الزراعية المصرية وقد تصل إلي حظر إستيراد هذه المنتجات من مصر

 

ونظرا  لما يمثله هذا األمر من خطورة علي الصادرات الزراعية المصرية ، فسـيقوم المجلـس بالتعـاون 

( هيـا )الزراعة وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية ــ و وزارة مع كال  من وزارة التجارة والصناعة 

الشركات المصـدرة كافـة وستتحمل بإتخا  العديد من اإلجراءات التصحيحية لمنع تفاقم هذه المشكلة 

 .في حالة رفض آي شحنة لها بالخارج المسئولية 

من أن المزارع التابعة لسيادتكم أو التي يتم التعامـل معهـا بالشركات المصدرة التأكد يهيب والمجلس 

اإلجــراءات الصــحيحة ســواء فــي إســتخدام المبيــدات وعمليــات الــرة وبــرام  المكافحــة تقــوم بإتبــاع 

 . المطبقة و لك لتجنب آي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة رفض آي شحنة بالخارج 



باإلشارة للخطاب الصادر مون الييئوة العاموة لمينواء األسوكندرية، بشوأن الموافقوة 

علي تخصيص ممر سري  لدخول الحاويات المبردة للحاصالت البستانية بداية مون 

مسووار الوودخول عبوور البوابووات واإلنتيوواء بمحطتووي الحاويووات بكوول موون مينووائي 

األسكندرية والدخلية ، وذلك وفق التوصية الصادرة في ورش العمول التوي نظميوا 

 ( .  فييا المجلس وشارك  GTI )الخضراء مشروع مبادرة التجارة 

 

 .مرفق لسيادتكم صورة من الخطاب المشار إليه 

والدخيلةاألسكندرية ممر سري  لدخول الحاويات المبردة للحاصالت البستانية عبر مينائي توفير   

 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/fastchippingfromindonisia.pdf


الزراعي في غانالفر  اإلستثمار تعميم   

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب مون اإلدارة العاموة للمجوالس التصوديرية وتنظيموات رجوال 

األعمال ، بشأن إفادتنا بما أسفر عنه لقواء السوفير المصوري فوي أكورا بدولوة غانوا مو  وزيور 

الزراعة ال اني ومدير التسويق بييئة اإلستثمار ال انية حيث توم بحوث التعواون فوي مجوالي 

الزراعة والتصني  الزراعي وفر  اإلستثمار الزراعي في غانوا ، وكوذلك المزايوا التوي تقودميا 

 ..............فيياالمجالين ، والتي جاء هذين الحكومة ال انية في 

 

 ...لالطالع على تفاصيل الخطاب يرجى تحميل المرفق

 تحميل المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/gana.pdf


أوكرانياالممنوع دخولها الي باآلفات قائمة   

باإلشارة الي الخطاب المرسل من الحجر الزراعي بشأن إفادتنا بوجود فر  تصديرية 

للطموواطم داخوول دولووة أوكرانيووا ، والووذي قووام المجلووس علووي أرووره بمخاطبووة الحجوور 

الزراعي لإلستفسار عن وجود إشتراطات خاصة لتصدير الطماطم المصرية إلي دولوة 

 .أوكرانيا 

بأنوه ال يوجود أيوة إشوتراطات إضوافية ، اإلدارة المركزيوة للحجور الزراعوي وقد ورود رد 

 .بإستثناء خلو الشحنة من اآلفات الحجرية

 .دخوليا إلي دولة أوكرانيا الممنوع مرفق لسيادتكم صورة من قائمة اآلفات الحجرية 

 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/ukrain.pdf


 كتاب التوصيات المعتمودة لمكافحة اآلفات الوزراعية

فووي إطووار جيووود المجلووس لتعريووت مجتموو  منتجووى ومصوودرل الحاصووالت الزراعيووة  

بالمعامالت السليمة الواجوب إستخووداميا فوي عمليوات الزراعوة ومكافحوة األموراض 

 .واآلفات 

مرفوق عبر الرابط التالي كتاب التوصيات المعتمودة لمكافحة اآلفات الووزراعية الصووادر 

 .2016عن لجونة المبيدات بوزارة الزراعة وإستصوالح األراضي لعام 

 

التفضل باإلطالع والتوزي  علوي السوادة مسوئولي الموزارع التابعوة لسويادتكم برجاء 

والسادة الموردين لضمان إتبواع الطورق السوليمة فوي مكافحوة اآلفوات دون اإلضوورار 

 بالمنتج الزراعي خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات 

كما يورجو المجولس من سيوادتكوم  ضورورة  الحصوول  علوي المبيودات مون األمواكن 

 .المعلومة و المصرح  ليا بي  هذه المبيدات لضمان سالمة المصدر

 تحميل المرفق

http://www.aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/NewsDetails.aspx?ID=1129


 الي لبنانوالمانجو المعتمدة للتصدير الجوافة قائمة مزارع 

من اإلدارة المركزية للحجر الزراعي ، بشأن طلوب إفوادتيم ورد إلى المجلس خطاب 

دولوة لبنوان وذلوك إلوي بقائمة بمزارع الجوافوة والموانجو التوي سويتم التصودير منيوا 

 .الجانب اللبناني إلشتراطات هذه المزارع طبقا وإعتماد لفحص 

 

لذا علي الشركات التي لدييا مزارع جوافة أو مانجو وترغب في تصودير انتاجيوا الوي 

الحجور الزراعوي بيوا ليوتم إخطوار لبنان ، موافاتنا ببيانات هوذه الموزارع حتوي يمكون 

علمواً بوأن أخور موعود لتلقوي اللبنواني الجانوب إلشوتراطات طبقوا وإعتمادها فحصيا 

 . 2017مايو  20طلبات الشركات هو الخميس الموافق 



 النشرات



FPC news 

النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي المنتجات الزراعية البريطاني إلي باإلشارة 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو بيذا  ( والذي يق  مقره في لندن)

اإلتحاد ، ويقوم المجلس بتعميميا علي الشوركات أعضواء المجلس لإلستفوادة بما 

تحوتويه هووذه النشورة من أهوم اإلخبار المتعولقة بتجارة إسوتيراد الخضر والفاكية 

 .في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قود طورت أسلوب إعودادها ليذه النشرات ،  

ويتم نشرها علي الموق  اإللكتروني إسبوعية حيث أصبحت النشرة يومية بدالً من 

 .للمنظمة 

،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في اإلطالع علي هذه النشرات ، الض ط 

   .على الموق  اإللكتروني الخا  بالمجلس إلييا على الوصالت المشار 

 ..........لزيارة الموق  

المجلسموقع   

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


 EBCCE-newsletterالبريطانية نشرة غرفة التجارة 

في إطار حر  المجلس على فتح قنوات جديدة في كافة دول العالم للحصول على 

أخر اإلخبار المتعلقة بقطاع التصدير الزراعي و إتاحتيا للشركات أعضاء المجلس 

 .لالستفادة من هذه المعلومات 

فقد إنضم المجلس لعضوية غرفة التجارة المصرية البريطانية و مقرها لندن و سيتم 

موافاة المجلس بصفة مستمرة بالنشرات اإلخبارية التي تصدرها ال رفة و سيقوم 

المجلس بإتاحتيا للسادة اإلعضاء من خالل الموق  اإللكتروني الخا  بالمجلس حيث 

 .يمكن الوصول إلييا عبر الوصالت المشار إلييا 

 

 لزيارة موق  المجلس اض ط هنا 

 

المجلسموقع   

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