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لإلتحاد األوروبي و روسياالبطاطس المحظورة أكواد   

من اإلدارة المركزية للحجر الزراعي ، بشأن ورد إلى المجلس خطاب 

إفادتنا بفرض حظر علي تصدير البطاطس المصرية من األكواد 

 :.التالية

 ـ دول اإلتحاد األوروبي :أولا 

 ( 01 -01- 04 -64) رقم كود        

 ـ دولة روسيا اإلتحادية:ثانياا 

 ، (  17-10-45) ، (  49-11-45) ، (  15-09-48) رقم أكواد        

 (45-11-08  ) ، (45-10-03  ) ، (02-03-09  ) ، (45-10-02  )، 

 (64-01-07 . ) 



 إجراءات وزارة الزراعة المريكية

من مكتب التمثيل التجاري بواشنطن ، ورد إلى المجلس خطاب 

مؤقتة بشأن إفادتنا بأن وزارة الزراعة األمريكية أصدرت إجراءات 

المرتبطة بإستيراد واإلخطارات لتحديث إجراءات تقديم التقارير 

الفواكه والخضروات وبعض المحاصيل المستوردة بشكل خاص ، 

وذلك بهدف اإللتزام بدعم نظام بيانات التجارة الدولية الذي من 

شأنه تبسيط وميكنة وحفظ معلومات اإلستيراد والتصدير المتعلقة 

 تحميل المرفق .بالمجتمع التجاري 

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


 مشكلة البرادات

في إطــار متابعـة المجلـس للمشـاكل والمعــوقات التـي تواجــه مصــدر  

إطــار متابعـة المووــول الخــاص بمــد  توافــر الـزراعيـة و فـي المنتجـات 

 .البرادات التي يتم اإلعتماد عليها لنقل الخضر والفاكهة للدول العربية

مـن سـيادتكـم التكـرم بمـوافاتنا بالموقـف الحالى لهـذه البرادات مـن نرجو 

زيــادة ريــر هنـــاأ أ  األسعـــار و هـــل حيــث مـــد  توافـرهـــا ومتوســطات 

طبيعية طــرأت على هـذه األسعار في الفـترة األخيرة واألسباب وراء هــذه 

الزيادات إن وجدت ، ونسبة البرادات المصـرية مـن إجمـالي حجـم البـرادات 

 .التي يتم اإلعتماد عليها لنقل شحنات الخضر والفاكهة للدول المستوردة

برجاء التفضل بإعتبار المووـول هـام وعاجـل ، شـاكرين لسـيادتكم حسـن 

تعاونكم حتي يتمكن المجلـس مـن العمـل علـي إزالـة أي معوقـات تواجـه 

 .العملية التصديرية



 إشتراطات تصدير الموالح الى إندونيسيا

 تحميل المرفق

في إطارمتابعة المجلس مع الجهات المعنيـة موقـف أزمـة تصـدير المـوالح المصـرية إلـي دولـة إندونيسـيا فـي وـوء إحتجـاز  

السلطات اإلندونيسية  عدد من شحنات المـوالح  المصـدرة لهـذا السـوق بـدعو  عـدم توافـق هـذه الشـحنات مـع القواعـد 

 .خالل شهر نوفمبر الماويالندونيسية الجديدة التي أصدرتها السلطات 

لصـادراتنا الزراعيـة مـن المـوالح ، حيـث تـم تسـجيل كـل مـن و الواعـد فقد تكللت هذه الجهود بإعادة فتح هذا السوق الهام 

 .لقائمة المنتجـات المسـموح بدخـولهـا السوق اإلندونيسي( المندرين  –الجريب فـروت  –الليمون  –البرتقال )

 

بالمبيدات المصرح بإستخـدامها لزراعات الموالح في مصـر ، وكـذلك المبيـدات المحظـور إسـتخدمها والتـي قـام قائمة ومرفق 

بتحليلها وكذلك الجانب المصري بموافاة الجانب اإلندونيسي بها ، وكذلك قائمة بالمبيدات والعناصر الثقيلة التي يقوم المعمل 

 .مرفق طيه المبيدات التي يطلب الجانب الندونيسي ذكرها في شهادة تحليل المعمل لكل صنف من أصناف الموالح 

 

لذا نرجو من ســيادتكـم التفضل بعدم إستخـدام أ  مبيدات رير مصرح بها مع مـراعـاة الحـدود القصـو  لمتبقيـات المبيـدات 

المصرح بها والتى يسمح بها الجانـب اإلندونيسـى ، حيـث أن الجانـب اإلندونيسـي سـيقوم بسـحب عينـات مـن الشـحنات 

الواردة له لتحليلها وفي حالة إكتشاف خمس شحنات مخالفة لهذه الحدود  ، سـوف يقـوم بحظـر إسـتيراد هـذا المنـتج مـن 

المسـبق للشـحنة قبـل اإلخطـار الدولة المستوردة بشكل فوري دون إي إستثناءات ، كما نرجو من سيادتكم اإللتـزام بنظـام 

 .وصولها للموانئ اإلندونيسيا كما كان معمولا به من قبل

 .نهيب بسيادتكم اإللتزام بهذه الشتراطات 

http://aecegypt.com/uploaded/indonisia.rar


التي طرأت علي إجراءات التصدير للسوق البرازيليالتغيرات   

 تحميل المرفق

مـن التمثيـل التجـاري المصـري ، بشـأن إفادتنـا ورد إلى المجلـس خطـاب 

بخطاب سفارة البرازيل في القـاهرة بـالتغيرات التـي طـرأت علـي إجـراءات 

ــي تعليمــات وزارة الصــناعة والتجــارة  ــاء عل ــي بن التصــدير للســوق البرازيل

 .الخارجية والخدمات البرازيلية 

 

وقد أشار الكتاب إلي أن التعديالت الخاصة بإجراءات التصـدير تضـمنت عـدم 

حاجة الشركات المصرية الراربة في التصدير للسوق البرازيلي في إرسـال 

نماذج لتوقيعاتها وأختامها مع اإلكتفاء فقط بإسـتيفاء نمـوذج إثبـات المنشـأ 

 ( .  Declaration Of Origin) صورته المرفق 

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/ta3'iorat_elbarazil.pdf


 شروط السلطات األردنية بخصوص الصادرات الزراعية المصرية 

 تحميل المرفق

من قطال التجارة الخارجية ، بشأن إفادتنـا بإتخـاذ ورد إلى المجلس خطاب 

السلطات األردنية قرار بعدم السماح بدخول أي منتجـات زراعيـة مصـرية إل 

 .في وجود إذن إستيراد مسبق ، صادر من السلطات المعنية باألردن 

مع العلم بأنه سوف يتم تطبيق هذا القرار علي الشحنات التي تصـل إلـي 

 . 5/3/2017األردن إعتباراا من تاريخ 

 

لـذا نرجـوا مـن سـيادتكم اإللتــزام بهـذا القـرار ، ومرفـق لسـيادتكم شــروط 

 ـ:اإلستيراد األردنية للمنتجات المصرية التالية 

 ( .الليمون ، البرتقال ، البصل ، المانجو ، الجوافة ، البطاطا الحلوة ) 

 .الرابطويمكن لسيادتكم اإلطالل علي هذه الشروط من خالل 

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


 الشروط الحجرية الخاصة بدولة تركمستان

 تحميل المرفق

من قطاعي اإلتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ـ  ورد الى المجلس خطاب 

وزارة التجارة والصناعة ، بشان افادتنا بما ورد مـن سـفارة تركمسـتان فـي 

ــب  ــا الجان ــي يطبقه ــة الت ــروط الحجري ــول الش ــات ح ــن معلوم ــكو م موس

العنب ، الموالح ) الزراعية التركماني علي صادرات بعض منتجات الحاصالت 

 .( ، الفاصوليا الخضراء ، البصل ، الفراولة ، البطاطس 

 

هذا وتجدر اإلشارة إلي أنه بدراسة موقف واردات تركمستان من الحاصالت 

مليـون  10الزراعية المشار إليها فقد تبـين أنهـا تسـتورد مـا قيمتـه حـوالي 

 . 2015دولر سنوياا من هذه األصناف فقط طبقاا لبيانات عام 

مرفق لسيادتكم صورة من هذه الشروط معها صـورة مترجمـة ترجمـة ريـر 

 .رسمية 

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


ذبابة الفاكهةآفة برنامج مكافحة   

 تحميل المرفق

باإلشــــارة لتعــــدد حــــالت رفـــض شـحـــنات زراعيـــة مصـــرية 

 .بالخـارج نظـراا إلصـابتهـا بذبـابة  الفاكهـة

 

، اآلفـة نتشرف بأن نرفـق لسـيادتكم برنـامج للمكافحـة لهـذه 

والموصي به من بعـض المـزارل التـي قامـت بتطبيقـه بنجـاح ، 

ــه أو الســادة  ــة ســيادتكم اإلسترشــاد ب ــة ررب ــك فــي حال وذل

 .المنتجين التابعين لسيادتكم

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


 تقارير حول التجارة الخارجية لبعض الدول

 تحميل المرفق

فــي إطــار التعــاون المشــترأ بــين المجلــس ومكاتــب التمثيــل 

التجاري بالخـارج ، فقـد قـام أكثـر مـن مكتـب بموافاتنـا بتقـارير 

 .حول أهم السلع المصرية القابلة للتصدير لهذه الدول 

 

كل من مكاتبنا بواشنطن ، الخرطـوم ، نيـو ديلهـي ، حيث قام 

نيروبي بإفادتنا بتقـارير حـول التجـارة الخارجيـة لكـل مـن هـذه 

 .الدول 

ــالل  ــن خ ــارير م ــذه التق ــي ه ــالل عل ــن لســيادتكم اإلط ويمك

 .المرفق

http://aecegypt.com/uploaded/TUTTOFOOD_2017.rar


 قرار هيئة الغذاء األمريكية

 تحميل المرفق

من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا قيام هيئة الغذاء والدواء ورد إلينا خطاب 

منشأة للغذاء لـم تتقـدم بالتجديـد حتـي أي تسجيل بإلغاء   FDAاألمريكية 

شركة رير مسـجلة بـدخول منتجاتهـا ألي ، ولن يسمح  2016ديسمبر  31

 .إلي السوق األمريكي

 

أو عدم من تسجيلها للتأكد شركة الدخول علي الموقع التالي ألي ويمكن 

تسجيلها وفي حالة وجود شركة رير مسجلة يجـب عمـل تسـجيل جديـد 

 .لها 

ــذلك  ــدليل ك ــي مشــرول ال ــالل عل ــيادتكم اإلط ــن لس ــادي يمك اإلسترش

المنشآت بخصـوص التسـجيل لـدي هيئـة الغـذاء أسئلة و أجوبة المتضمن 

 من خالل الرابط األمريكية والدواء 

 للتسجيل

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/amrica.pdf
https://www.access.fda.gov/


أندونيسياقلة جودة البرتقال في   

 تحميل المرفق

ــل  ــب التمثي ــن مكت ــا م ــوارد إلين ــق لســيادتكم الخطــاب ال مرف

ــالم  ــاول اإلع ــي تن ــاء الضــوء عل ــا ، بشــأن إلق التجــاري بجاكرت

األندونيسي للتطورات الخاصة بسوق الموالح في إندونيسـيا ، 

 .والذي يتجه إلي اإلنحسار لقلة جودته وشكله رير الجذاب

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


منتج زراعي للسوق البرازيليأي متطلبات دخول   

 تحميل المرفق

في إطار جهود المجلس لفتح أسواق جديـدة بالخـارج ، مرفـق 

لســيادتكم الخطــاب الــوارد إلينــا مــن مكتــب التمثيــل التجــاري 

بساوباولو بالبرازيل ، بشأن إفادتنا بمتطلبات تسجيل أي منـتج 

 .زراعي مطلوب دخوله إلي السوق البرازيلي 

 :لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البيانات التالية 

 104: داخلي  25283611: تليفون 

 aec@aecegypt.com : بريد إليكتروني 

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/howToExportToBrazilMarket.pdf
mailto:aec@aecegypt.com


 الدورة الخمسين لمعرض الجزائر 

 تحميل المرفق

ــاب  ــا خط ــا ورد إلين ــاري ، بشــأن إفادتن ــل التج ــن التمثي ــدورة م ــيم ال بتنظ

الخمسين لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض بالجزائر خالل الفتـرة مـن 

 .2017مايو  8-13

مرفق لسيادتكم إستمارة المشاركة وبيانات التواصل بالشـركة المنظمـة ، 

وعلي الشركة التي تررب بالمشاركة في هذا المعـرض التواصـل مباشـرة 

مع منظمي المعـرض ، والتنسـيق مـع مكتـب التمثيـل التجـاري بـالجزائر ، 

 ـ :وبيانات اإلتصال به كالتالي

 1692413-132-002: فاكس             1691971-132-002: تليفون

 algiers@ecs.gov.eg  : ايميل

بـأن هـذا المعـرض ل يـدخل وـمن المعـارض السـنوية المدعمـة مـن علماا 

 .المجلس 

aecegypt.com/uploaded/pdf/algiria.pdf
mailto:algiers@ecs.gov.eg


FPC news 

باإلشارة الي النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي المنتجات الزراعية 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة  ( والذي يقع مقره في لندن)البريطاني 

بصفته عضو بهذا اإلتحاد ، ويقوم المجلس بتعميمها علي الشـركات أعضـاء 

المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه هــذه النشـرة من أهـم اإلخبار المتعـلقة 

 .بتجارة إسـتيراد الخضر والفاكهة في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب إعـدادها لهذه  

النشرات ، حيث أصبحت النشرة يومية بدلا من إسبوعيه ويتم نشرها 

 .علي الموقع اإللكتروني للمنظمة 

،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرربة في اإلطالل علي هذه النشرات ، 

الضغط على الوصالت المشار اليها على الموقع اإللكتروني الخاص 

   .بالمجلس 

المجلسموقع  ..........لزيارة الموقع   

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


 الفرص التصديرية



 فرص تصديرية للبطاطس

 اء الدول التي بها فرص تصديرية للبطاطسأسم

 رومانيا

 اليونان

 أسبانيا

 تونس

في حال رربكم في الحصول على نسخة من هذه الفرص يرجى التواصل مع 
 :المجلس على البيانات التالية

 aec@aecegypt.com: بريد اإلكتروني       104: داخلي     0225283611: هاتف

 2017على ان تكون الشركة مسددة إلشتراأ المجلس 

mailto:aec@aecegypt.com


 فرص تصديرية للبصل

 اء الدول التي بها فرص تصديرية للبصلأسم

 هولندا

في حال رربكم في الحصول على نسخة من هذه الفرص يرجى التواصل مع 
 :المجلس على البيانات التالية

 aec@aecegypt.com: بريد اإلكتروني       104: داخلي     0225283611: هاتف

 2017على أن تكون الشركة مسددة إلشتراأ المجلس 

mailto:aec@aecegypt.com


 فرص تصديرية للنباتات الطبية و العطرية

 اء الدول التي بها فرص تصديرية للنباتات الطبية و العطريةاسم

 الصين

في حال رربكم في الحصول على نسخة من هذه الفرص يرجى التواصل مع 
 :المجلس على البيانات التالية

 aec@aecegypt.com: بريد اإلكتروني       104: داخلي     0225283611: هاتف

 2017على ان تكون الشركة مسددة إلشتراأ المجلس 

mailto:aec@aecegypt.com


 المعارض



2018 - 2017خطة معارض   

 تحميل المرفق

و  2018-2017مرفق لسيادتكم خطة المعارض الدولية الخاصة بالمجلس التصديري للحاصالت الزراعية المدعمة للعام المالي  

 .المتاح المشاركة بها

برجاء التفضل باإلطالل و في حالة رربة سيادتكم اإلشتراأ في معـرض أو اكثـر ، يرجـي التفضـل بإسـتيفاء نمـوذج المشـاركة 

المرفق و ختمه بختم الشركة و إعادة إرساله باليد لمقر المجلـس او إرسـال صـورة ملونـة باإليميـل و ذلـك فـى موعـد أقصـاه 

 . 2017مارس  30الخميس الموافق 

نسـب وفـق كما يرجي التفضل بالعلم بان المعارض المدرجة بخطة المعارض السنوية المرفقة سيتم مساندة اإلشـتراأ  بهـا 

 :و ذلك وفق التالي  2016دعم مختلفة بناءاا على قيمة صادرات الشركة لعام 

مـن تكلفـة % 20و تتحمـل الشـركة % 80مليون دولر  سيتم دعم الشـركة بنسـبة  1الشركة أقل من صادرات حالة فى 1.

 .الجناح

 . من تكلفة الجناح% 40و تتحمل الشركة % 60مليون دولر فأكثر سيتم دعم الشركة بنسبة  1الشركة صادرات حالة فى 2.

 2017مـارس  20بالنسبة لمعرض هونج كونج فإن اخر موعد لتأكيد حجز المشاكة في المعرض يوم األحد الموافـق : 1مالحظة

حيث سيقوم المجلس  بحجز المساحات الخاصة بالمعرض وفق طلبات المشـاركة التـي سـتقوم الشـركات الراربـة بإرسـالها 

 .للمجلس و أي طلبات أخري سيتم إدراجها على قائمة اإلنتظار 

و في حالة رربة الشركة في المشاركة فى احد المعارض خارج خطة المعارض المرفقة بنظـام اإلشـتراأ المنفـرد :  2مالحظة

 .فيجب طبقاا لقواعد مساندة المعارض تقديم طلب اإلشتراأ قبل موعد إقامة المعرض بثالثة شهور

الهيئـة العامـة صـادر مـن  2016صادرات الشركة عن عـام ببيان يرجي موافاتنا مع نموذج تاكيد حجز المشاركة : جدا جدا هام 

في حالـة عـدم قيـام الشـركة بانه ، علماُ ( صورة ملونة او أصل البيان ) مختومة بختم النسر للرقابة على الصادرات و الواردات 

مـن تكلفـة المشـاركة فـي % 40و تتحمـل الشـركة % 60بموافاتنا بالبيان المطلوب سيتم إحتساب نسبة مساندة للشـركة 

 .المعرض

 2017نؤكد على ورورة ان تكون الشركة مسددة إلشتراأ المجلس عن عام و 

 :لمزيد من التفاصيل يمكنكم اإلتصال بإدارة المعارض علي و 

 110أو  109داخلي  02 - 25283611:  تليفون

 02 – 01287089500: محمول

    - mfathy@aecegypt.com mali@aecegypt.com: إيميل

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/Annual_Trade_Fairs_Plan_2015-2016_AEC.pdf.pdf
mailto:mfathy@aecegypt.com
mailto:mali@aecegypt.com


Asia fruit logistic – Hong Kong - 2017 

في اطار سعي المجلس للعمـل علـى توسـيع األسـواق التـي 

 .يتم تصدير الحاصالت الزراعية اليها 

فان المجلس بصدد تأكيد حجز مساحة الجناح المصري بمعـرض 

“Asia fruit logistic – Hong Kong – 2017”  خـالل و المزمع إقامتـه

 .بمدينة هونج كونج  2017سبتمبر  8الى  6الفترة من 

لذا على من يررب في اإلشتراأ يرجى التواصل علـى اإليميـل 

 : 2017/  3/  20التالي في موعد أقصاه 

 mali@aecegypt.com, mfathy@aecegypt.com  

 2017على أن تكون الشركة مسددة إلشتراأ 

mailto:mali@aecegypt.com
mailto:mfathy@aecegypt.com


Fruit Attraction – Madrid - 2017  

في اطار سعي المجلس للعمـل علـى توسـيع السـواق التـي 

 .يتم تصدير الحاصالت الزراعية اليها 

فان المجلس بصدد تأكيد حجز مساحة الجناح المصري بمعـرض 

“Fruit Attraction – Madrid - 2017”  خالل الفتـرة و المزمع إقامته

 .بمدينة مدريد 2017اكتوبر 20الى  18من 

لذا على من يررب في اإلشتراأ يرجى التواصل علـى اإليميـل 

 : 2017/  3/  20التالي في موعد أقصاه 

 mali@aecegypt.com, mfathy@aecegypt.com  

 2017على أن تكون الشركة مسددة إلشتراأ 

mailto:mali@aecegypt.com
mailto:mfathy@aecegypt.com
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