
 إبداء





 موجز النشرة

الدورة السابعة لمؤتمر رجال 
األعمال العرب والصينين والدورة 
 الخامسة لندوة اإلستثمارات

دخول اتفاقية الميركسور حيز 
 التنفيذ

تخصيص مكان بغرفة تجارة 
 بغداد للمنتجات المصرية

دورات التدريب والتوعية لمزارعي 
القليوبية -الفراولة   

تخصيص مكان بغرفة تجارة 
 بغداد للمنتجات المصرية

 الدراسات التسويقية

 نشرات المجلس الفرص التصديرية

 المعارض



من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا بقيام مكتبنا التجاري ببغداد بعمل زيارة لغرفة تجارة بغداد وعقد ورد الى المجلس خطاب 

عبد الحسين المباركه ـ / محمد عبد الكاظم المرسومي ـ المدير العام لغرفة تجارة بغداد ، واألستاذ/ مقابلة مع كالً من األستاذ

 .مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد ، وذلك لمناقشة سبل تنمية التعاون المشترك 

وعليه فقد أفاد الجانب العراقي بتخصيص مكان بمقر غرفة تجارة بغداد لعرض الكتالوجات والبروشورات والمواد واإلصدارات 

والمطبوعات والالفتات اإلعالنية والدعائية الخاصة بالشركات المصرية الراغبة والمهتمة بالتعامل مع السوق العراقية فضالً 

عن عرض العينات المجانية لمنتجاتها بالمكان المشار إليه ، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للسادة التجار أعضاء الغرفة للتعرف 

 .علي المزيد من المنتجات المصرية 

 .ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع اإللكتروني لغرفة تجارة بغداد 

www.baghdadchamber.com 

 .عبد الحسين المباركة ـ مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد / ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع السيد

    7707882466( 0) 00964ـ 7901418212( 0) 00964: موبايل 

 baghdadchamber1926@gmail.com       mubaraka_2008@yahoo.com:إيميل

 محمد عبد الكاظم المرسومي ـ مدير عام غرفة تجارة بغداد / السيد

 7813348794( 0) 00964ـ  7706921441( 0) 00964: موبايل

    Baghdad_chamber@yahoo.com               amk19612000@yahoo.com: إيميل

 تخصيص مكان بغرفة تجارة بغداد للمنتجات المصرية

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


القليوبية -دورات التدريب والتوعية لمزارعي الفراولة   

في إطار دور المجلس لرفع الوعي لدى الساادة المصادرين والمازارعين للتوافا  ماع متطلباات الادو  

المسااتوردة لضاامان عاادم رفااا أي شااحنات مصاارية مصاادرة ، وباإلشااارة الااى المن ومااة الجدياادة 

للصادرات والتى سيتم تطبيقها على صادرات الفلفل والفراولة إعتباراً من الموسام التصاديري الجدياد 

، وفي إطار جهود المجلس لدعم ومساندة السادة المصدرين والمازارعين للتوافا  ماع  2017/2018

 .هيا  -المن ومة الجديدة وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية 

فقد ن م المجلس خال  شاهر أكتاوبر  برناامد تادريبي لمزارعاي الفراولاة علاى الممارساات الزراعياة 

علااى هااامت التاادريب تاام الجياادة قباال وأ ناااء وبعااد الحصاااد وكاااا اإلسااتخدام ا ماان للمبياادات ، كمااا 

التعريف بالمن ومة الجديادة ومتطلباتهاا علاى الفراولاة ، وذلاك بمنطقاة مركاز بادر بمحاف اة البحيارة 

 .وطوخ بمحاف ة القليوبية ، حضرها الموردين والمزارعيـن والصدرين للفراولة 



 القواعد الجديدة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية لدولة االمارات

الوفاد في إطار دور المجلس في تاليل العقبات التي تواجه السادة المصدرين ، وباإلشاارة إلاي زياارة  

التجاارة والمجلاس التصاديري لدولاة اإلماارات و وزارة  رفيع المستوي من وزارة الزراعة المصري 

إلطالعهم علي اإلجراءات التي إتخاتها مصر لضمان سالمة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة ، 

 .والمطالبة برفع الح ر المفروض علي الفلفل المصرى

وعليه فقد تم إفادتنا بقيام السلطات اإلماراتية برفع الح ر المفروض علي الفلفل المصاري ماع و اع 

 . المصرية ، الشروط بالمرفقاتشروط إلستيراد المنتجات الزراعية 
 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/10-2017/uae_new_export_rols.pdf


 تخصيص مكان بغرفة تجارة بغداد للمنتجات المصرية

من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا بقيام مكتبنا التجاري ببغداد بعمل زيارة لغرفة تجارة ورد الى المجلس خطاب 

/  محمد عبد الكاظم المرسومي ـ المدير العام لغرفة تجارة بغداد ، واألستاذ/ بغداد وعقد مقابلة مع كالً من األستاذ

 .عبد الحسين المباركه ـ مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد ، وذلك لمناقشة سبل تنمية التعاون المشترك 

وعليه فقد أفاد الجانب العراقي بتخصيص مكان بمقر غرفة تجارة بغداد لعرض الكتالوجات والبروشورات 

والمواد واإلصدارات والمطبوعات والالفتات اإلعالنية والدعائية الخاصة بالشركات المصرية الراغبة والمهتمة 

بالتعامل مع السوق العراقية فضالً عن عرض العينات المجانية لمنتجاتها بالمكان المشار إليه ، وذلك من أجل 

 .إتاحة الفرصة للسادة التجار أعضاء الغرفة للتعرف علي المزيد من المنتجات المصرية 

 .ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع اإللكتروني لغرفة تجارة بغداد 

www.baghdadchamber.com 
 .عبد الحسين المباركة ـ مستشار رئيس غرفة تجارة بغداد / ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع السيد

    7707882466( 0) 00964ـ 7901418212( 0) 00964: موبايل 

 baghdadchamber1926@gmail.com       mubaraka_2008@yahoo.com:إيميل
 محمد عبد الكاظم المرسومي ـ مدير عام غرفة تجارة بغداد / السيد

 7813348794( 0) 00964ـ  7706921441( 0) 00964: موبايل

  Baghdad_chamber@yahoo.com               amk19612000@yahoo.com: إيميل
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 دخو  اتفاقية الميركسور حيز التنفيا

   .حيز النفاذ ( مصرـ دو  الميركسور ) في إطار دخو  إتفاق التجارة الحرة الموقع بين 

يرجااي التفضاال بااالعلم بااورود خطاااب ماان اإلدارة العامااة للمجااالس التصااديرية ومجااالس رجااا  األعمااا  ، بشااأن 

إفادتنا بإنتهاء دولة األرجنتين من إجراءات التصدي  علي إتفاق التجاارة الحارة الموقاع باين مصار ودو  تجماع 

 (.البرازيل ـ األرجنتين ـ أورجواي ـ باراجواي ) الميركسور 

 . 2017وعليه فقد تم دخو  إتفاق الميركسور حيز النفاذ إعتباراً من أو  سبتمبر 



 الدورة السابعة لمؤتمر رجا  األعما  العرب والصينين والدورة الخامسة لندوة اإلستثمارات 

 ينتشوان بإعالن إفادتنا بشأن ، األعما  ومجالس التصديرية للمجالس العامة اإلدارة من خطاب المجلس الى ورد

 في اإلستثمارات لندوة الخامسة والدورة والصينين العرب األعما  رجا  لمؤتمر السابعة الدورة أعما  عن الصادر

 للصين ) وحيوي هام إقتصادي ممر الشعبية الصين بجمهورية نينغشيا / ينتشوان مقاطعة تعتبر حيث ، 2017 سبتمبر

 .  ( أسيا غرب ـ الوسطي أسيا ـ



 الدراسات التسويقية



 دراسات تسويقية السواق مختلفة

 ـ:التاليلدي المجلس عدد من الدراسات التسويقية والتي قام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها، وهي علي النحو يتوافر 

 :ويمكن لسيادتكم الحصو  علي هاه الدراسات من خال  التواصل مع المجلس عن طري 

: البريد االلكتروني   104: داخلي 25283611: تليفون

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

الصنف الاي تم اجراء الدراسة عليه  م  الدولة التي تم بها الدراسة 

 اإلمارات خضر و فواكة 1

 أسبانيا خضر و فاكهة 2

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


 الفرص التصديرية



 فرص تصديرية السواق مختلفة

 ـ:التاليقام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها، وهي علي النحو الفرص التصديرية التي لدي المجلس عدد من يتوافر 

 :ويمكن لسيادتكم الحصو  علي هاه الدراسات من خال  التواصل مع المجلس عن طري 

    104: داخلي 25283611: تليفون

 AEC@AECEGYPT.COM: االلكترونيالبريد 

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

 الدولة الصنف م

نعناع اورجانيك اوراق 1  شنغهاي 

 تونس بطيخ 2

 الهاي رمان 3

 بوخاريست مانجو 4

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


 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 يومية  

 .ويتم نشرها علي الموقع اإللكتروني للمنظمة إسبوعية 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   



 المعارض



خطاب من اإلدارة العامة للمجالس التصدديرية ومجدالس األعمدال ش بشدفن تفادتندا بدرعةن  رفدة 

الددولي خدةل الفتدرة " بامكو " الصناعة والتجارة بدولة مالي تنظيم الدورة الثانية عشر لمعرض 

تحد  رعايدة رسديس دولدة مدالي ش كمدا تجددر اإليدارة تلدي  ن  2018يناير  2ديسمبر الي  16من 

المعرض يعد من  برز الفاعليات التجارية في مالي ش والذي يتم تنظيمد  كدع عدامين ويشدار  بد  

يدو   كثدر  18عارض بكافة الصناعات ش ومن المتوقع ان يسدتقبع المعدرض خدةل ال 600اكثر من 

الد  زاسدر ش كمدا سديتم تنظديم عددد مدن النددوات واللقداجات بدين رجدال األعمدال ش ويعددد  300مدن 

 .المعرض فرصة جيدة لزيادة التواجد المصري بالسوق المالي وكذلك زيادة صادراتنا الزراعية 

مدرفق لسديادتكم استمارة اإليترا  بالمعرض ش ولمزيد من المعلومات يرجي التواصع مدع ادارة 

 د :الترويج والشراكة بغرفة التجارة المالية ش من خةل بيانات اإلتصال التالية

   45 96 22 20( 223)د   36 50 22 20( 223: )تليفون

  20 21 22 20( 223: )فاكس

 info@cci.ml: ايميع

  www.cci.mail: موقع الكتروني

2018بامكو   

 التواصع 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


 TPCIمن سفارة الهند بالقاهرة ش بشفن تفادتنا بتنظيم مجلس تعزيز التجارة بالهند ورد  الى المجلس خطاب 

مدع مشدترين  B2Bش مدع عقدد تجتماعدات  2018يناير  19:  18وذلك خةل الفترة من  ، " Indus Food"  لمعرض 

 .  زاسر ومشتري 500عارض ش و كثر من  400هنود خةل المعرض ش ويضم المعرض اكثر من 

لذا علي الشركات الرا بة في المشاركة بهذا المعرض التواصع مبايدرة مدع منظمدي المعدرض مدن خدةل 

 د:اإليميةت التالية 

Exhibit.indusfood@tbci.in                  santosh.sarangi@nic.in  

 :مع ارسال صورة الي سفارة الهند بالقاهرة وبيانات التواصع معها كالتالي

 القاهرة –الزمالك  –يارع عزيز  باظة  5: العنوان

 27360052ش  27356053ش  27363051: تليفون

 27364038: فاكس

 embassy@indembcairo.com: تيميع

 د:ولمزيد من المعلومات عن المعرض يمكن لسيادتكم زيارة الموقع التالي

www.tpci.in/eventdefault/indus-food 

 .مع العلم بفن هذا المعرض ال يتبع قاسمة المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 معرض الهند

التواصع 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


 نلقاكم في العدد القادم... شكرًا لكم 

 للمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي

mali@aecegypt.com 


