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بمنع شحن أي بضائع علي إجراءات أمريكية 
 رحالت الركاب 

يرجي التفضل بالعلم بأنه قد ورد خطاب من التمثيل 
التجااارا المياارا ةدارة اكمااريبيتين بشااأ  ال اارار 
الاااإا ةتهإتاااه الاااالطاة اكمريبيااا   اااي ناااو م ر 
الماضي بمنع شحن أا بضائع علي رحالة الركااب 
المتوجه  م اشرة من مير ةلاي الوييااة المتحادة  
وكإا الاتحف  علاي جمياع الشاحناة الميادرة عان 

سااع  داخال محطااة التهازين  48طريق الجو مدة 
Bonded Warehouses   للتأكااد ماان خلااو  ااإ

الشحناة مان أا ماواد قاد تباو  خطارة أو تاا   
 .خطورة أمني 

شااركاة بإخطااار كمااا قامااس الااالطاة اكمريبياا  
الطياارا  العالمياا  بااأ  عليهااا أ  ت اادض بيانااا  ةضااا يا  
إلدارة سالم  الن ل الجوا اكمريباي يفياد عماا ة ا 
كانس الشحناة التجاري  المشحون  جوا  علاي ماتن 
طائراتها قد مرة بأحد المطاراة الميري  من عدمه  

 رض عادة شاركاة أوربيا  ةجارا اة ةستت ع و و ما 
ةضا ي  علي تاداو  أا شاحناة جويا  متجها  مان 

 .مير ع ر مطارتها ةلي المطاراة اكمريبي 

برجا  التفضل باإلطالع وموا تنا  اي حالا  وقاوع أا 
أضرار علي ةناياب صادراتبم نتيج   إ  اإلجارا اة 

الالطاة اكمريبي   و لك حتي ي اوض ةتهإتها التي 
التمثياال التجااارا بمناقشاا  تلااك اكضاارار مااع ةدارة 

 .سالم  الن ل اكمريبي  

 الرئيسية



السلطات السويدية شحنات إخضاع 
 البرتقال المصرية للكشف الدوري

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من وزارة التجارة 

واليناع    بشأ  الهطاب الوارد من مبت  مااعد وزير 

الهارجي  للشئو  اكوروبي    بإكتشاف وكال  اكغإي  

 ي  Diazinonالاويدي  نا  مرتفع  من م يد 

 .  شحناة برت ا  ميدرة من جمهوري  مير العربي 

وعليه فقد إتخذت السلطات السويدية قرار 

بإخضاع شحنات البرتقال المصرية مستقبالً 

 .للكشف الدوري 

لإا يهي  المجلس بالاادة الميدرين باإللتزاض بشروط 

تيدير ال رت ا  بيف  خاص  وباقي اليادراة الزراعي  

بيف  عام    واإللتزاض بنا  الم يداة الماموح بها 

 ي الدو  الماتوردة   و لك حفاظا  علي سمع  

صادراتنا الزراعي  بالهارج   وتجن ا  لفرض أا ةجرا اة 

. حص ةضا ي  علي اليادراة الميري  لهإ  الدو    

 الرئيسية



الدورة السادسة عشر من معرض 
 الصين الدولي

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل 

التجارا   بشأ  ة ادتنا بع د الدورة الاادس  عشر 

 international foodمن معرض اليين الدولي 

and Guangzhou import food exhibition  

يوليو  1 –يونيو 26والم رر ع د  خال  الفترة من 

 .بمدين  جوانزو الييني   2016

لمزيد من المعلوماة الهاص  بالمعرض   يرجي زيارة 

 ا:الموقع اإللبتروني التالي

www.ifechina.com  

علما  بأ   إا المعرض ي يدخل ضمن المعارض 

 .الانوي  المدعم  من المجلس 

 الرئيسية

http://www.ifechina.com/


 المعرض الدولي بالصين

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل 

التجارا   بشأ  ة ادتنا بع د المعرض الدولي 

 international trade for food retailالييني 

and hospitality in northern china  والم رر

 2016نو م ر  18-16ع د  خال  الفترة من 

 .بالعاصم  الييني  ببين 

لمزيد من المعلوماة الهاص  بالمعرض   يرجي زيارة 

 ا:الموقع اإللبتروني التالي

www.anufoodchina.com   

علما  بأ   إا المعرض ي يدخل ضمن المعارض 

 .الانوي  المدعم  من المجلس 

 الرئيسية

http://www.anufoodchina.com/


 المنتدي الدولي الزراعي بموسكو

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل 

التجارا   بشأ  ة ادتنا بيورة من الهطاب الوارد 

من المبت  التجارا الروسي  ي ال ا رة   ةليهم 

بشأ  ع د  عالياة الدورة الثاني  من أعما  المنتدا 

 14-13الدولي الزراعي الم رر ع د  خال  الفترة من 

 . بموسبو  2016بريل   ة

لمزيد من المعلوماة   يرجي التواصل م اشرة مع 

 ا:منظمي المعرض من خال  ال ياناة التالي 

Sergey belokonev:+74986020589 

belokonevsi@mosreg.rumail: -e 

anna boyko:+74986020847 

e-mail: boykoav@mosreg.ru 

 ي حال  الرغ    ي الحيو  على ناه  من 

يرجى التواصل مع المنتدا المشار ةليه برنامج 

 : المجلس على ال ريد ايلبتروني التالي

aec@aecegypt.com 

 104داخلي  25283611: أو اإلتيا  على 

 الرئيسية
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حظر إستيراد روسيا للرمان و الفلفل 
 من تركيا

يرجي التفضل بالعلم بأنه قد ورد خطاب من التمثيل التجارا 

الميرا بموسبو والإا يفيد أ  الالطاة الروسي  قد 

)  رضس حظر ةستيراد مؤقس علي صادراة تركيا من الفلفل 

بند جمركي رقم ) والرما   )0709601000بند جمركي رقم 

با    2016مارس  17و لك ةعت ارا  من يوض  )0810909800

تيدير الشركاة التركي  لعدد من شحناة  إين ال ندين 

  ويارا  إا الحظر علي كل من شحناة بآ اةمياب  

الفلفل والرما  الميدرة من تركيا م اشرة أو شحناة الفلفل 

 .والرما   اة المنشأ التركي ة  تم شحنها ع ر دو  أخرا

 الرئيسية



دليل اإلجراءات والرسوم والمشاريع 
 اإلستثمارية بدولة اإلمارات

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل التجارا   

بشأ  ة ادتنا بدليل اإلجرا اة والرسوض والمشاريع 

 .اإلستثماري  بدول  اإلماراة باللغ  العربي  

مر ق لايادتبم الرابط الهاص بدليل اإلجرا اة والرسوض 

 .والمشاريع اإلستثماري  بدول  اإلماراة باللغ  العربي  

www.economy.gov.ae/investmentguidehttp://

/publication/procedures_fee_arabic/index.htm

l 

 الرئيسية
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 2016لعام إندونيسيا قائمة معارض 

من التمثيل التجارا   بشأ  ة ادتنا ب ائم  ورد خطاب 

خال  ةندونيايا ك م المعارض المزمع ةقامتها  ي 

 . ي مهتلف ال طاعاة  2016عاض 

وةندونيايا وكإلك موقف الت اد  التجارا بين مير 

يوليو /   والفترة من يناير  2014   2013خال  اكعواض 

 . 2014م ارن  بنفس الفترة من عاض  2015

ونظرا  لبثرة عدد المر  اة  علي الشرك  التي تريد 

الحيو  علي قائم  المعارض المشار ةليها   وموقف 

الت اد  التجارا بين مير واندونيايا   ة ادتنا باإليميل 

:  على اإليميل التالي الهاص بالشرك  

 aec@aecegypt.com  

 :أو باإلتيا  على 

   104داخلي  25283611

عليه علي أ  تبو  الشرك  ماددة إلرسالها 

علما  بأ   إ     2016إلشتراك المجلس عن عاض 

المعارض ي تدخل ضمن المعارض الانوي  المدعم  

 .من المجلس 

 الرئيسية
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مجموعة من الدراسات التسويقية المختلفة 
2016-2015موسم   

من التمثيل التجارا   بشأ  ة ادتنا ورد خطاب 

ب رنامج اليالوناة الدولي  والمعارض الوطني  

والتجاري  الي سوف ت اض  ي تونس خال  عاض 

2016 . 

ونظرا  لبثرة عدد المر  اة  علي الشرك  التي تريد 

الحيو  علي قائم  المعارض المشار ةليها   ة ادتنا 

:  التالي اإليميل باإليميل الهاص بالشرك  على 

 aec@aecegypt.com  

 :على أو باإلتيا  

   104داخلي  25283611

إلرسالها عليه علي أ  تبو  الشرك  ماددة  

علما  بأ   إ     2016إلشتراك المجلس عن عاض 

المعارض ي تدخل ضمن قائم  المعارض الانوي  

 .المدعم  من المجلس 

 الرئيسية

 2016قائمة معارض تونس 

mailto:aec@aecegypt.com


يرجي التفضل بالعلم بأنه يتوا ر لدا المجلس عدد من الدراساة التاوي ي  والتي قاض التمثيل التجارا الميرا بموا اتنا بها 

 ا:التالي  و ي علي النحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  التالي اإليميل لإا علي الشرك  التي تريد الحيو  علي أا من  إ  الدراساة   ة ادتنا باإليميل الهاص بالشرك  على 

aec@aecegypt.com   

 :على أو باإلتيا  

   104داخلي  25283611

 .  2016علي أ  تبو  الشرك  ماددة إلشتراك المجلس عن عاض يتم ةرسالها عليه   حتي 

 

مجموعة جديدة من الدراسات التسويقية 
 لدول مختلفة

 الرئيسية

 المنتجات التي تشملها الدراسة الدولة م

 خضار و اكه  طازج    ألمانيا 1

 أعشاب وتوابل+ خضار و اكه  مجفف   ألمانيا 2

 عن  المائدة  أستراليا 3

 الن اتاة الط ي  والعطري   رناا 4

 الهضار والفاكه  الطازج    ايماراة 5

 المحاصيل وال إور ايماراة 6

 الموالح أستراليا 7

 الموالح اليين 8
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لشهر مارسالتصديرية مجموعة من الفرص   

من الفرص التيديري  من مهتلف يتو ر لدى المجلس عدد 

 .مبات نا التجاري  بالهارج   لعدد من المنتجاة الزراعي  

 .بجدة لألرز  رص  تيديري  1.

 .وةسطن و   رص  تيديري  لل يل بال اا 2.

 . رص  تيديري  لل طاطس بتونس وروسيا 3.

 .وةربيل  رص  تيديري  للموالح بايدني 4.

 . رص  تيديري  للهضار والفاكه  بوارسو وروسيا 5.

مع اكخإ  ي اكعت ار ةرسا  صورة من عروض اكسعار 

المرسل  للشركاة الماتوردة ةلي مبت  التمثيل التجارا 

 . الميرا  ي دول  الماتورد 

وةتها  جميع التدابير الالزم  للحفاظ علي الح وق المالي  

 .الهاص  بشركتبم 

وللحيو  على ناه  من  إ  الفرص يرجى التواصل مع 

 :المجلس على ال ريد ايلبتروني التالي 

aec@aecegypt.com   

 :أو اإلتيا  على 

  104داخلي  25283611

مع العلم بضرورة سداد الشرك  إلشتراك المجلس عاض 

2016 

 الرئيسية
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اإلفريقيةمراجعة اللجان المشتركة مع الدول   

 ي ةطار قياض قطاع اإلتفاقاة التجاري  بوزارة التجارة 

واليناع  مراجع  موقف اللجا  المشترك  مع الدو  

 .المهتلف  اإل ري ي  

اللجن  المشترك  مع تم ع د يرجي التفضل بالعلم بأنه 

تم ةقتراح   كما  2016جنوب أ ري يا خال  شهر مارس 

لجا  مشترك  مع كال  من أوغندا   نيجيريا   أثيوبيا ع د 

  زام يا   أنجوي   الباميرو    الانغا    اليوما    

 .وةرتيريا وجي وتي 

وقد تم ةبالغ اكعضا  لتجميع المشاكل و الم ترحاة 

 .الهاص  بالتيدير لهإ  الدو 

 الرئيسية



2016مستوردين روس مارس   

من مبت  التمثيل التجارا   بشأ  ة ادتنا ورد خطاب 

بمجموع  من الماتوردين الروس للحاصالة 

 .الزراعي 

وعلي الشرك  التي ترغ   ي التيدير لهإ  

الشركاة التواصل معها م اشرة من خال  بياناة 

 .اإلتيا 

وللحيو  على بياناة ايتيا  يرجى التواصل مع 

 :المجلس على اييميل التالي 

aec@aecegypt.com  أو اإلتيا  على :

 . 104: داخلي  25283611

صورة من عروض اكسعار لمبت نا برجا  ةرسا  

 .بموسبوالتجارا 

مرعاة تط يق الشروط التي يتطل ها الجان  مع 

الروسي  ي ةستيراد بعض المحاصليل الزراعي  من 

جميع التدابير الالزم  للحفاظ علي مير  وةتها  

 . ماتح اتبم المالي  

 الرئيسية
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SIAM معرض 

خطاب من التمثيل التجارا الميرا بالرباط بشأ  ورد 

ع د الدورة الحادي  عشر للمعرض الزراعي الدولي 

(SIAM  ) 1حتي ةبريل  27والإا سي اض  ي الفترة من 

بمدين  مبناس المغربي   وقد أ اد مبت نا  2016مايو 

التجارا  ي الرباط بأ  ةدارة المعرض قامس بتهييص 

مااح  للافارة الميري  بالمعرض لعرض مواد دعائي  

للشركاة الميري  ( كتالوجاة / بروشوراة) بالمعرض 

 .الميدرة للحاصالة الزراعي 

لإا  ي حال  رغ   سيادتبم عرض ال رشوراة الهاص  

لمبت  التمثيل  م اشرةببم بهإا الجناح   رجا  ةرسالها 

 :  التجارا الميرا بالرباط   علي العنوا  

 –بالطابق الرابع  11شارع  ا  ولد عمير ش   رقم  104

 .أجدا 

 00212537673891: تليفو 

 00212537671085:  اكس

 rabat@ecs.gov.eg: ةيميل

 الرئيسية



 معرض ابوجا بنيجريا

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من التمثيل التجارا   

النيجيري   products ltd 151بشأ  ة ادتنا ب ياض شرك  

المتهيي   ي مجا  تنظيم المعارض   تنظيم معرض 

agrik expo     المتهيص  ي مجا  الحاصالة الزراعي

بمركز أبوجا  2016س تم ر  28-26و لك خال  الفترة من 

 .الدولي للمؤتمراة  ي مدين  أبوجا 

لمزيد من المعلوماة الهاص  بالمعرض   يرجي زيارة 

 ا:الموقع اإللبتروني التالي

productsltd.com151www.   

علما  بأ   إا المعرض ي يدخل ضمن المعارض الانوي  

 .المدعم  من المجلس 

 الرئيسية
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 معرض السعودية

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من قطاع التجارة 

الهارجي  بشأ  الدعوة للمشارك   ي المعرض التجارا 

الهامس عشر للدو  اكعضا  بالمنظم  اإلسالمي  لتنمي  

 .2016مايو  26-22التجارة والإا سي اض  ي الفترة من 

برجا  التفضل باإلطالع ولمزيد من المعلوماة والمشارك  

 ي  إا المعرض برجا  التفضل بزيارة الموقع اإللبتروني 

 .sa.com-www.islamicexpoللمعرض  

علما  بأ   إا المعرض ييدخل ضمن خط  المعارض 

 .الدولي  للمجلس

 الرئيسية
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(طن 1000)الكمية  (مليون دوالر) القيمة    

2015-2014موسم   1,979 1,199

2016-2015موسم   2,355 1,357
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 أخر موسمين بيان مقارن إلجمالي صادرات الحاصالت الزراعية المصرية 
 خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية مارس

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر

 الرئيسية



الكمية  ) ألف طن(
 القيمة

 ) مليون دوالر(
الكمية  ) ألف طن(

 القيمة

 ) مليون دوالر(
القيمةالكمية

%24%76029493136522برتقال طازج1

%125%17375392168127بصل2

%9-%28-366142263129بطاطس3

%59%80341215452أرز4

%52%726910910451رمان طازج5

%50-%22-1031228061فاصولياء جافة6

%9-%4-81577852طماطم 7

%54%3116472549يوسفي8

%15%239301133ليمون9

%17%2339294628زهور القطف و نباتات الزينة10

%6-%1-28672863فراولة طازجة11

%1-%10-22372036فول سوداني12

%6-%193019280فاصولياء خضراء13

1972082062145%3%

1,9791,1992,3551,35719%13%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2016-2015

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2015-2014

محاصيل اخرى

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  
 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

 الزراعية موزع على أهم األصناف أخر موسمين الحاصالتبيان مقارنة صادرات 

 خالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية مارس

 الرئيسية



الكمية 

)ألف طن(

 القيمة 

)مليون دوالر(

الكمية 

)ألف طن(

 القيمة

 )مليون دوالر(
القيمةالكمية

%9.7%1,0616611,30472523دول عربية1

%19%39126947332021دول اإلتحاد األوروبي2

%2%4-389181374185دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبي3

%52%1216818210350دول آسيا4

%12%129131013دول إفريقيا5

%27%61191445دول األمريكتين و أستراليا6

1,9791,1992,3551,35719%13%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2016-2015

اإلجمالى

م

موسم 2015-2014

التكتل

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  
 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

 موسمينبيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على التكتالت الجغرافية أخر 
 مارسخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 الرئيسية



الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (

الكمية 

) ألف طن (

 القيمة

 ) مليون دوالر (
القيمةالكمية

%28%37720048425529السعودية1

%5%5-318134302140روسيا االتحادية2

%172%9047191128113الكويت3

%30%116641578335االمارات العربية المتحدة4

%80%60291085381لبنان5

%30%6136984761هولندا6

%24%7349876120المملكة المتحدة7

%31%4232734275األردن8

%21%664771567ايطاليا9

%0%4931693142ليبيا10

%36%4325533425بلجيكا11

%123%23104621101بنجالديش12

%45%2813411847سلطنة عمان13

%34%2837405044المانيا االتحادية14

%98%2212392475الهند15

584435493314-16%-28%

1,9791,1992,3551,35719%13%

نسبة الزيادة و النقص % موسم 2016-2015

اإلجمالى

الصنفم

موسم 2014 -2015

دول اخري

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات -مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر  
 الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

 موسمينبيان مقارنة صادرات الحاصالت الزراعية موزع على أهم الدول أخر 
 مارسخالل الفترة من سبتمبر إلى نهاية 

 الرئيسية



نسعد بآرائكم و إقتراحاتكم حول مضمون و 
 محتوى هذه النشرة 

 على إيميل

   
mali@aecegypt.com  

aec@aecegypt.com    

mailto:mali@aecegypt.com
mailto:aec@aecegypt.com


Thank you 


