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تقرر تطبيق  المنظومة علي 

صادرات مصر من الفراولة 

 والفلفل بدءاً من الموسم الجديد

الغاء التحذير الوارد من مكتب 

التمثيل التجاري المصري في 

موسكو من التعامل مع شركة 

Elips 



 Elipsالتحذير الوارد من مكتب التمثيل التجاري المصري في موسكو من التعامل مع شركة الغاء 

إلحاقاً للخطاب المرسل لسيادتكم من المجلس بشأن التحذير الوارد من مكتب التمثيل التجاري        

 . Elipsالمصري في موسكو من التعامل مع شركة 

طيه الخطاب الوارد للمجلس من مكتب التمثيل التجاري المصري في موسكو بتاريخ  نرفـقنتشرف بأن 

، والذي جاء فيه أنه في ضوء اإلتصاالت التي تمت بين المكتب والسفارة الالتفية بالقاهرة  6/6/2017

والتي تم خالله توضيح موقف الشركة الالتفية كونها شركة تتمع بسمعة طيبة في التفيا وتتعامل مع 

السوق المصري منذ سنوات دون حدوث أي مشاكل ، وأنها من الشركات الموثوق بها في التفيا ، وأن 

المشكلة التي حدثت مع أحدي الشركات المصرية لم تعد كونها إختراق للبريد اإللكتروني الخاص بالشركة 

المصرية وقامت الشركة الالتفية بتقديم كـافـة الجهــود لمساعدة الشركة المصرية في إطـار اإللتزامات 

 .والعقــود الموقعة بين الطرفين

وعليه طلب المكتب إعادة إخطار الشركات المصرية ، أنه يرى في ضوء هذه المعلومات إلغاء التحذير 

السابق إصـداره على أن تتخـذ الشـركـات المصرية والشركة الالتفية اإلحتياطات واإلجراءات الالزمة 

 .التي تضمن حقوق الطرفين

 .مرفق خطاب المكتب ، برجـاء التفضل باإلطــالع

 تحميل المرفق

http://aecegypt.com/uploaded/Elips .zip


 تقرر تطبيق  المنظومة علي صادرات مصر من الفراولة والفلفل بدءاً من الموسم الجديد

، والخاص بمنظـومة إنتـاج 2017لسنة  670باإلشـارة للقـرار الوزارى المشترك رقـم 

وتصـدير محـاصيـل الخضـر والفـاكهـة الهـامة تصـديرياً ، والـذى تم تطبيقـه هـذا الموسـم 

على صادرات مصر من العنب ، و ينـص القــرار علي قيام المجلس التصديري للحاصالت 

 .الزراعية بتحـديد المحاصيل التي سيتم تطبيق المنظومة عليها بـدءاً من المـوسم المقبل

يرجى التفضل بالعلم بأنه تقرر تطبيق هــذه المنظومة علي صادرات مصر من الفراولة 

والفلفل بدءاً من الموسم الجديد ، وعليه فنرجو من السادة المصدرين والمنتجين الذين لديهم 

حدائق  – 105مكرر شارع  90) مزارع فلفل أو فراولة ، سرعة التوجه للمجلس بالعنوان 

إلستيفــاء طلب التسـجيل واإلعتماد سـواء للمزرعة أو المحطة ، علماً بأنه ستقوم ( المعادي 

لجان متخصصة بزيارة المحطات والمزارع لفحصها وإعتماد من تنطبق عليه الشروط وفـق 

 .المرفـقةالمنظومة 

 تحميل المرفق

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


 حظر السعودية استيراد الفراولة 

مىىن مكتىىب التمثيىىل التجىىاري المصىىري بالريىىاض بشىىأن قـىىـرار وزارة ورد الىىى المجلىىس خطىىاب 

البيئة والمياه والزراعة السعودية بحـظر إسـتيراد الفراولىة المصىرية نتيجىه إلسىـتمرار وصىول 

شىىحنات فراولىىة مىىن مصىىر مخالفىىة للشىىتراطات السىىعودية بالنسىىبة للحىىدود القصىىوى لمتبقيىىات 

المبيىىدات ، كمىىا قىىررت الىىوزارة إشىىتراطات وجـىىـود شىىهادة تحليىىل متبقيىىات مبيىىدات مىىع شىىحنات 

يوليىىو  9الجوافىة المصىىرية التىىي تصىىل للسىىعودية ، علىىي أن تسىرى هىىذه القىىرارات إعتبىىاراً مىىن 

2017. 



 النشرات



FPC news 

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

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

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  

 .ويتم نشرها علي الموقع اإللكتروني للمنظمة إسبوعية يومية بدالً من 

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

   .على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس إليها 

 ..........لزيارة الموقع 

المجلسموقع   



 EBCCE-newsletterالبريطانية نشرة غرفة التجارة 

في إطار حرص المجلس على فتح قنوات جديدة في كافة دول العالم للحصول على أخر اإلخبار المتعلقة 

 .بقطاع التصدير الزراعي و إتاحتها 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 الغرفة و سيقوم المجلس بإتاحتها للسادة اإلعضاء من خالل 

 .الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس حيث يمكن الوصول إليها عبر الوصالت المشار إليها 

 

 …لزيارة موقع المجلس اضغط هنا 

 
المجلسموقع   

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


 المعارض



  WOP / IPMيرجى التفضل بالعلم بأن المجلس  بصدد تأكيد حجز مساحة الجناح المصرى فى معرض  

و , ،  2017ديسامبر 7إلاى  5المقرر إقامته بمدينة دبي بدولة اإلماارات العربياة المتحادة خاالل الفتارة مان  

هو من المعارض المدرجة بخطة المعاارض السانوية للمجلاس و التاي ياتم مسااندة اإلشاتراو  بهاا وفاق نساب 

 :الدعم التالية

و تتحماال % 80مليااون دوالر  ساايتم دعاام الشااركة بنساابة  1حالااة حجاام صااادرات الشااركة أقاال ماان فااى  .1

 .(2016بيان صادرات الشركة عن عام . ) من تكلفة الجناح% 20الشركة 

و تتحمال الشاركة % 60مليون دوالر فأكثر سيتم دعم الشاركة بنسابة  1حالة حجم صادرات الشركة فى  .2

 .(2016بيان صادرات الشركة عن عام . ) من تكلفة الجناح% 40

لذا برجاء فى حالاة رغباة سايادتكم المشااركة فاى المعارض ، سارعة إساتيفاء نمااذل تأكياد الحجاز المرفقاة و 

 15فاي موعاد أقصاااه الخمايس الموافااق  ( األصال أو صاورة ملونااة علاى اإليمياال ) إعاادة إرساالهم للمجلااس 

، علماااً بانااه بعااد هااذا الموعااد ساايكون ماان الصااعب زيااادة مساااحة الجناااح المصااري فااي هااذا  2017يونيااو 

 .المعرض الهام

الوارد  2016يرجي موافاتنا مع نموذل تاكيد حجز المشاركة بيان صادرات الشركة عن عام : هام جدا جدا 

، علماا  باان فاي حالاة ( صورة ملوناة او أصال البياان ) من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

و تتحماال الشااركة % 60عاادم قيااام الشااركة بموافاتنااا بالبيااان المطلااوب ساايتم إحتساااب نساابة مساااندة للشااركة 

 .من تكلفة المشاركة في المعرض% 40

كما يرجي العلم بأن طلب تأكيد المساحة المرفق نهائي  و بناءأ عليه سيقوم المجلس بحجز المساحة المطلوبة 

 .و التي لن يتم إلغاؤها بعد ذلو ، و سيتم إخطاركم بالمبالغ المطلوبة و مقدم الحجز للمعرض فور تحديدها

 2017و نؤكد على ضرورة ان تكون الشركة مسددة إلشتراو المجلس عن عام 

Ipm wop 2017 

 التواصل مع ادارة المعارض بالمجلس
 :عن طريق  

 :البريد االلكتروني 
MFATHY@AECEGYPT.COM 

MALI@AECEGYPT.COM 
 :تليفون 

 :داخلي  25283611
109 – 110 

 :محمول 
01287089500 

mailto:MFATHY@AECEGYPT.COM
mailto:MALI@AECEGYPT.COM


 WORLD FOOD MOSCOWيرجى التفضل بالعلم بأن المجلس  بصدد تأكيد حجز مسااح  الجاااا المصارى ماى معار   

ل هاو ما  , ،  2017ساتتمتر  14إلاى 11الفتار  ما  موساوو بدللا  رلسايا ااتياديا   ا   إقامتا  بمدياا  المقرر   2017

 :المعار  المدرج  بخط  المعار  الساوي  للمجلس ل التي يتم مساند  اإلشتراك  بها لمق نسب الدعم التالي 

ما  % 20ل تتيمل الشارك  % 80مليون دلار  سيتم دعم الشرك  باست   1حال  حجم صادرات الشرك  أقل م  مى  .1

 .(2016بيان صادرات الشرك  ع  عام . ) تولف  الجااا

ما  % 40ل تتيمال الشارك  % 60مليون دلار مأكثر سايتم دعام الشارك  باسات   1حال  حجم صادرات الشرك  مى  .2

 .(2016بيان صادرات الشرك  ع  عام . ) تولف  الجااا

لذا برجاء مى حال  رغت  سيادتوم المشارك  مى المعر  ، سرع  إستيفاء نماذج تأكيد اليجز المرمق  ل إعااد  إرساالهم 

، علماا  بانا  بعاد هاذا  2017يونيو  15مي موعد أقصاه الخميس الموامق  ( األصل أل صور  ملون  على اإليميل ) للمجلس 

 .الموعد سيوون م  الصعب زياد  مساح  الجااا المصري مي هذا المعر  الهام

الوارد م  الهيئ  العام   2016يرجي مواماتاا مع نموذج تاكيد حجز المشارك  بيان صادرات الشرك  ع  عام : هام جدا جدا 

، علماُ بان مي حالا  عادم قياام الشارك  بمواماتااا بالتياان ( صور  ملون  ال أصل التيان ) للرقاب  على الصادرات ل الواردات 

 .م  تولف  المشارك  مي المعر % 40ل تتيمل الشرك  % 60المطلوب سيتم إحتساب نست  مساند  للشرك  

كما يرجي العلم بأن طلب تأكيد المساح  المرمق نهائي  ل بااءأ علي  سيقوم المجلس بيجز المساح  المطلوب  ل التاي 

 .ل  يتم إلغاؤها بعد ذلك ، ل سيتم إ طاركم بالمتالغ المطلوب  ل مقدم اليجز للمعر  مور تيديدها

 2017ل نؤكد على ضرلر  ان توون الشرك  مسدد  إلشتراك المجلس ع  عام 

WORLD FOOD MOSCOW 2017 
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 بالمجلس

 :عن طريق  
 :البريد االلكتروني 
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 :تليفون 
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 نلقاكم في العدد القادم... شكرًا لكم 

 للمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي
mali@aecegypt.com 


