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 األوروبي اإلتحاد بموافقة يفيد ببروكسل المصري التجاري التمثيل مكتب من خطاب المجلس الى ورد

 %20 ) العنب من المصرية الصادرات على تطبيقها السابق اإلضافية الفحص إجراءات إلغاء على

 خالل األوروبية لالشـتراطات مخالفة مصرية عنب شحنات أي رصد عدم بعد ذلك و ( إضافي فحص

 األوروبية بالمفوضية المسئولين إقتناع بعد القرار هذا جاء و 2016/2017 للعنب التصديري الموسم

 خالل من المصدر المصري العنب سالمة لضمان المصري الجانب إتخـذهــا التي الجديدة باإلجــراءات

 .الزراعية للصادرات الجديدة المنظومة

 اإلتحاد إشتراطات بكافة اإللتزام نرجو فإننا ، القرار هـذا على المصدرين السادة نهنئ إذ ونحن        

 تطبيق تم واللذين والفراولة الفلفل محصولي خاصة ، زراعي منتج أم تصدير عند األوروبي

 الفحص إجراءات برفع األوروبي اإلتحاد مطالبة يمكن حتى ، الموسم هذا عليهم الجديدة المنظومة

 أي تسجيل عدم حالة في ، العنب محصول في تم بما إسوة   المحصولين هذين على المطبقة اإلضافية

 .لهم رفض حاالت

 رفع الفحص اإلضافي علي العنب آلوروبا

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


 البعثة التجارية لعمان

من اإلتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية ، بشأن إفادتنا بتنظيم البعثة التجاريةة العربيةة مةن ورد الى المجلس خطاب 

سةلطنة " تحةت شةعار  2017نةوفمبر  26الةي  20المصنعين والمستثمرين والمصدرين إلي سلطنة عمان خالل الفترة من 

 .عمان أرض الفرص  التجارية واإلستثمارية 

وتجةةدر اإلشةةارة الةةي ان البعثةةة تهةةدة الةةي تنميةةة التجةةارة واالسةةتثمار بةةين سةةلطنة عمةةان والةةدول العربيةةة ، وتضةةم البعثةةة 

الصةةناعات الغذائيةةة ـ والخضةةر ) مصةةنعين ومسةةتثمرين ومصةةدرين مةةن مصةةر والةةدول العربيةةة فةةي قطاعةةات كثيةةرة منهةةا 

ألن البعثة تضم عدد من الشركات وكبار رجةال األعمةال مةن المصةنعين والمسةتثمرين العةرب ونظرا  . ( والفاكهة الطازجة 

الذين يرغبون في التجارة واإلستثمار وإقامة مشروعات صناعية في سلطنة عمان فسوة تتضمن البعثة ندوة حول مزايا 

وفةةرص التجةةارة واالسةةتثمار فةةي السةةوق العمةةاني يحضةةرها كبةةار المسةةؤلين الحكةةوميين وتشةةمل زيةةارات ميدانيةةة للمنةةاطق 

في القطاعات التي تشملها البعثة بةين الشةركات وبةين كبةار رجةال  B2Bتشمل البعثة تنظيم لقاءات ثنائية كما . الصناعية 

االعمال من المصدين المصريين والعرب الراغبين في تصدير منتجاتهم وخماتهم للسوق العماني ، حيث تقوم بتنظيم هةذ  

 .اللقاءات شركة الساحل الشرقي العمانية لتنظيم المعارض 

 .مرفق لسيادتكم استمارة المشاركة ، ورسوم التسجيل ، وكيفية المشاركة ، ونبذة عن اهداة البعثة 

 .المرفقاتويمكن لسيادتكم اإلطالع علي هذ  

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/oman.pdf


 الدفع االلكتروني لشيكات الصندوق

خطاب من صندوق تنمية الصادرات ، بشةأن إفادتنةا بتطبيةق وزارة الماليةة منظومةة إدارة المعلومةات 

والتي سيتم من خاللها الدفع اإللكتروني لبرنةامج رد أعبةاء الصةادرات  ، GFMISالمالية الحكومية 

بصندوق تنمية الصادرات ، حيث سيتم تحويةل الشةيكات الصةادرة للسةادة المصةدرين علةي حسةاباتهم 

 :إلكترونيا  ، وعليه يجب القيام بعمل اآلتي 

 .سرعة إستالم الشيكات الورقية الموجودة طرة الصندوق حاليا   .1

سةةرعة موافةةاة صةةندوق تنميةةة الصةةادرات بشةةهادة مةةن البنةةك الةةذي سةةيتم تحويةةل الشةةيكات  .2

 ـ:عليه تتضمن اآلتي

 .رقم حساب المصدر بالحروة واألرقام  •

 .إقرار من المصدر بتحويل المبالغ المنصرفة لصالحه علي ذلك الحساب  •

 ـ:علي أن يتم تقديم هذ  المستندات بإدارة خدمات المصدرين بالصندوق ، علي العنوان التالي 

 (مبني صالة اإلستثمار بأرض المعارض ـ مدينة نصر ) 



38القرار االداري رقم   

خطاب من االدارة العامة لساسات التصدير ـ وزارة التجارة والصناعة ، بشأن اإلشارة إلي كثرة حاالت الرفض 

وذلك لعدم توافقها مع إشتراطات  ، (  wood pallet) للشحنات الزراعية المحملة علي بالتات خشبية 

من المعايير الدولية لتدابيير الصحة (   15) ومتطلبات اإلتحاد األوروبي ، وعدم متطابقتها للمعيار الدولي رقم 

 .النباتية 

، بشأن إعتماد وتداول األختام الحرارية المستخدمة لتطبيق المعيار (  38) مرفق لسيادتكم األمر اإلداري رقم 

 ( . 15) الدولي للصحة النباتية رقم 

 المرفقات

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/11-2017/38.pdf


 اللجنة الفنية التابعة لهيئة تنمية الصادرات

في إطار دور المجلس في تذليل العقبات التي تواجه السادة المصدرين ،  يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب مةن 

هيئةةة تنميةةة الصةةادرات ، بشةةأن إفادتنةةا بإهتمةةام السةةيد معةةالي وزيةةر التجةةارة والصةةناعة بحةةل مشةةاكل المصةةدرين 

 .وتذليل المعوقات التي تواجه السادة المصدرين 

إنشاء لجنة " ، بشأن  2017لسنة  35وعليه فقد صدر قرار رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات رقم 

الهيئةة العامةة للرقابةة علةي ) والتةي تتضةمن فةي عضةويتها " فنية لخدمة المصةدرين وتةذليل معوقةات التصةدير 

الصادرات والةواردات ، مصةلحة الجمةارل المصةرية ، قطةاع اإلتفاقةات والتجةارة الخارجيةة ، التمثيةل التجةاري ، 

 ( .صندوق تنمية الصادرات 

لةةذا علةةي الشةةركات المةةوقرة أعضةةاء المجلةةس التةةي تواجةةه مشةةاكل أثنةةاء التصةةدير ، إفادتنةةا بتفاصةةيل المشةةكلة 

، ( بالمستندات الدالة علي المشةكلة ) موضحه علي ورق الشركة بتوقيع صاحب الشركة وختم الشركة ومدعمة 

 ( .حدائق المعادي ـ القاهرة  105مكرر شارع  90) والقيام بتسليمها باليد بمقر المجلس بالعنوان 



 الدورة السابعة لمؤتمر رجال األعمال العرب والصينين والدورة الخامسة لندوة اإلستثمارات 

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

 في اإلستثمارات لندوة الخامسة والدورة والصينين العرب األعمال رجال لمؤتمر السابعة الدورة أعمال عن الصادر

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

 .  ( أسيا غرب ـ الوسطي أسيا ـ



 الشركات المانحة لشهادة الجلوبال جابقائمة 

 شهادات و global gap لشهادة المانحة للشركات قائمة بالمجلس يوجد

Organic المانحة للشركات إسترشادية كشركات ، بالمجلس المسجلة 

 Global G.A.P لشهادة

 المرفقات

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


 تخصيص اراضي النشاء محطات فرز وتعبئة محاصيل زراعية

 والصناعة التجارة وزير /السيد معالي مخاطبة تم فقد ، المصدرين السادة تواجه التي العقبات تذليل في المجلس دور إطـار في

 .المصدرة الزراعية المحاصيل وتعبئة فرز محطات إلقامة وذلك ، المصدرين للسادة أراضي لتخصيص

 

 السادة توجيه بطلب يفيد الوزير لمعالي خطابنا علي ردا   الصناعية للتنمـية العـامـة الهيئة رئيس السيد من خـطـاب لنا ورد وقــد

 األراضي وكذلك ، النشاط هذا مثل إلقامة ومساحات أراضي بها المتاح الصناعية المدن علي لإلطالع الهيئة لزيارة المصدرين

 .الطلب مع تقديمها المطلوب الجدوي ودراسة التقديم نموذج علي اإلطالع وكذلك  الصعيد محافظات في بالمجان المتاحة

 

   بالعنوان الصناعية التنمية هيئة لمقر التوجه المهتمة الشركات علي لذا

 

 الخامس التجمع ـ السالم محور 42 ـ الجديدة القاهرة : الرئيسي الفرع

 . 143 / 142 / 141 / 139 / 138 / 137 / 135 / 26130134 :تليفون

 

   26130136 /26130129 :فاكس

 www.ida.gov.eg :اإللكتروني الموقع                           ida@mfti.gov.eg :إيميل
 
 

   القاهرة ـ سيتي جاردن ـ أغا خليل شارع 6 : الرئيسي المقر

   11451 :البريدي الرقم

 27944984 :فاكس                                       27940677 ـ 27940678 :تليفون



 تعديل قرار تطبيق القيمة المضافة علي كافة خدمات البضائع المصدرة للخارج

 اإلدارة من الوارد باإلخطار إفادتكم بشأن ، 27/9/2017 بتاريخ سيادتكم إلي المرسل الخطاب إلي باإلشارة

 على المضافة القيمة ضريبة المصرية الضرائب مصلحة تطبيق بدء  بشأن ، الضريبية للبحوث المركزية

  وبنسبة ، %13 بنسبة ومصاريف وتخزين جمركي وتخليص بري نقل من الصادرة البضائع خدمات كافة

 خضوعها يتم ، للخارج المصدرة السلع علي الخدمات تلك تأدية حالة وفي ،1/7/2017 من إعتبارا   14%

 .التصدير تمام يثبت ما تقديم بعد ، الضريبة تلك رد في المصدر أحقية مع المضافة للقيمة

 متمثلة الزراعية للصادرات بالنسبة تعديله علي والعمل الهام القرار هذا بمتابعة المجلس دور إطار وفي

   . للخارج المصدرة البضائع خدمات وكافة الشحن نوالين في

 هذا في ، 2017 لسنة ( 24 ) برقم تعليمات المصرية الضرائب مصلحة بإصدار بالعلم التفضل يرجي

 . ( مرفق ) الشأن

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/11-2017/addvalue.pdf


 2017-11- 15بتاريخ  54تفسيير لمنشور الحجر الزراعي رقم 

 ، 15/11/2017 بتاريخ (54) رقـم الـزراعي للحـجر المـركـزية اإلدارة عـن الصـادر للمنشــور باإلشــارة

 مرفق ) 2017/2018 موسم المصدرة للرسائل والفاكهة الخضر لتصدير الحجـرية اإلجــراءات بشـأن

 .2017-11- 15 بتاريخ 54 رقم الزراعي الحجر لمنشور تفسيير لكم مرفق (صورة

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/11-2017/54.pdf


 تقرير اإلجراءات التى تم إتخاذها لتطبيق المنظومة الجديدة للصادرات على الفراولة والفلفل

 الزراعي الحجر مع بالتعاون المجلس قبل من إتخاذها تم التى اإلجراءات حول تقرير لسيادتكم مرفق

 . والفلفل الفراولة على للصادرات الجديدة المنظومة لتطبيق هيا وجمعية

 .المرفق الرابط خالل من اإلجراءات علي اإلطالع لسيادتكم ويمكن

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/manzoma3.pptx


 تحذير من ارسال شحنات مرفوضة

 ونظرا   ، والفراولة الفلفل من مصر صادرات على تطبيقها الجاري الزراعية للحاصالت الجديدة المنظومة إلى باإلشارة

 فرض من الدول بعض قيام من عليه يترتب وما بالخارج مصرية زراعية شحنات أي رفض حالة في الموقف لخطورة

 بعض إستيراد بحظر العربية الدول بعض قيام آخرها كان والتى ، الرفض هذا نتيجة مصر على عقابية إجراءات

 تجا  تشددا   أكثر إجراءات بفرض األوروبي اإلتحاد وتهديد والفراولة الفلفل رأسها وعلى المصرية الزراعية المنتجات

 .المحصولين لهذين لديهم المسجلة الرفض حاالت موقف يتحسن لم اذا والفراولة الفلفل من مصر صادرات

 بشـأن ، 15/11/2017 بتاريخ (54) رقـم الزراعي للحجر المركزية اإلدارة من الصادر بالمنشور جاء لما وباإلشارة

 حالة في أنه علي نص والذي ، 2017/2018 موسم المصدرة للرسائل والفاكهة الخضر لتصدير الحجـرية اإلجــراءات

 المزرعة من التصدير إيقاة وسيتم المنتج هذا تصدير عن الشركة وقف سيتم ، بالخارج مصرية زراعية شحنة رفض

 . الرفض هذا في المتسبب لتحديد إجراءها سيتم التى الرسمية التحقيقات من اإلنتهاء لحين المحطة وكذا

 المنتج سالمة تضمن التى اإلجراءات كافة إتخاذ الجـديد التصديري الموسم بداية مع المصدرين بالسادة نهيب لذا 

 مع ، اإليقاة لخـطر أومحطتكم مـزرعتكم أو شركتكم تعـرض لعـدم ، الخارجية األسواق في رفضه وعدم المصدر

 .والفراولة للفلفل إعتمادها تم التي األكواد من بالتصدير اإللتزام ضرورة



 رفع تعليق تصدير البطاطس المائدة الي االردن

 إفادتنا بشأن ، والصناعة التجارة وزارة التصديرـ لسياسات العامة االدارة من خطاب المجلس الى ورد

 أنتهي والذي ، إليها المشار للجنة 27 الدورة إجتماع خالل المشتركة األردنية المصرية العليا اللجنة بقرار

 . االردن الي المصرية المائدة بطاطس تصدير تعليق رفع علي باإلتفاق

 .  المصرية المائدة بطاطس لتصدير توافرها الواجب والشروط اللجنة قرار لسيادتكم مرفق

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/11-2017/jurdon.pdf


 رفع حظر الكويت

 مصري وفد  زيارة إلي وباإلشارة ، المصدرين السادة تواجه التي العقبات تذليل في المجلس دور إطار في

 علي إلطالعهم الكويت لدولة التصديري والمجلس التجارة ووزارة الزراعة وزارة من المستوي رفيع

 برفع والمطالبة ، المصدرة المصرية الزراعية المنتجات سالمة لضمان مصر إتخذتها التي اإلجراءات

 .( البصل ، الجوافة ، الخس ، الفلفل ) من المصرية الزراعية المنتجات علي المفروض الحظر

 المصرية الزراعية المنتجات علي المفروض الحظر برفع الكويتية السلطات بقيام إفادتنا تم فقد وعليه

 المنتجات إلستيراد شروط وضع مع2017 لسنة 785 رقم اإلداري القرار علي بناء وذلك ، الذكر سالفة

   المصرية الزراعية

 بأنه علما   ، به جاء بما واإللتزام باإلطالع التفضل برجاء ، اليه المشار اإلداري القرار لسيادتكم مرفق

 التي الدول إلي المصرية الزراعية المنتجات تصدير عند إتباعها سيتم التي باآللية سيادتكم موافاة سيتم

 .المصري الزراعي الحجر مع عليه اإلتفاق تم ما وفق وذلك شحنة كل مع تحليل شهادة تطلب

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/11-2017/qwit.pdf


 عرض تقديمي لوحدة الكويز

 عقد  تم الذي التصدير لجنة إجتماع الي اإلشارة بشأن ، المصريين األعمال رجال جمعية من خطاب

 تم الذي التقديمي بالعرض وإفادتنا ، المصرييين األعمال رجال جمعية بمقر 2017 اكتوبر 23 بتاريخ

   . إليه المشار اللقاء خالل والصناعة التجارة بوزارة الكويز وحدة عمل فريق قبل من عرضه

 .المرفق الرابط خالل من وذلك ، العرض هذا علي اإلطالع لسيادتكم ويمكن

 المرفقات

https://goo.gl/dwfpeo


 2017لسنة  2310قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 التنفيذية الالئحة إصدار بشأن ، 2017 لسنة 2310 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار لسيادتكم مرفق

 . 2017 لسنة 72 رقم بالقانون الصادر اإلستثمار لقانون

 .المرفق خالل من إليه المشار القرار علي اإلطالع لسيادتكم ويمكن

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/la2i7a.pdf


 مبادرة النفط مقابل المنتجات المصرية الي ليبيا

 مقابل النفط مسمى تحت وذلك ، وليبيا مصر بين التجاري التبادل لزيادة مبادرة الصادرات تنمية هيئة تقود

 علي ليبيا من مصر تحتاجها التي البترول مشتقات إستيراد علي المبادرة هذ  وترتكز ، المصرية المنتجات

 المركزي للبنك دور هنال يكون أن علي ليبيا إلي مصرية منتجات تصدير المشتقات هذ  مقابل يتم أن

 . الصادرات تنمية هيئة رعاية وتحت الشحنات لهذ  المصريين المصدرين مستحقات لصرة المصري

 به موضح بذلك رسمي بخطاب موافاتنا نرجوا ، المبادرة هذ  في المشاركة سيادتكم رغبة حالة في لذا

 الموافق األربعاء أقصا  موعد في وذلك ، ليبيا إلي تصديرها للشركة يمكن التي الزراعية المنتجات

 حتي وذلك ،  aec@aecegypt.com المجلس إيميل أو 25283612 رقم فاكس علي ، 20/12/2017

 هذ  في المشاركة في والراغبة للمجلس التابعة الشركات بقائمة الصادرات تنمية هيئة موافاة يمكن

 . المبادرة



 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 الحصول علي هذ  الدراسات من خالل التواصل مع المجلس عن طريق

: البريد االلكتروني   104: داخلي 25283611: تليفون

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشترال المجلس لعام 

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

 اإلمارات تمور 1

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



من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، بشأن إفادتنا بتنظيم ورد الى المجلس خطاب 

غرفة أديس أبابا التجارية عدد من الفعاليات والمعارض خالل الفترة القادمة ومنها الدورة الحادية 

 . 2018مارس  14-10عشر للمعرض الدولي للزراعة والغذاء والذي سيقام خالل الفترة من 

مع العلم بأأن المعأرض المشأار إليأ  هأد قأهد إهبأااً خبيأراً خأالل دورتأ  لهأذا العأام مأن  ميأع 

 . السفارات المختلفة لدول العلم وبمشارخة وزير الدولة  للصناعة 

لذا علي الشرخات الراغبة في المشارخة بهذا المعرض التواصل مباقرة مع منظمي المعأرض ، 

 أ :وذلك من خالل بيانات اإلتصال التالية

الشرخات الراغبة بالمشارخة في فاعليات هذا المعرض او زيارت  سيكون علي نفقتهأا : ملحوظة

 .الخاصة 

 00251/111226425: تليفون

  00251/111226419: فاخس

 addisababa@ecs.gov.eg: ايميل

 معرض اديس ابابا



مأأن مكتأأت التمايأأل التجأأاري بنيروبأأي ، بشأأأن الأأدعوة ورد الأأى المجلأأس خطأأاب 

 china – Africa industrial capacity cooperationللمشأأارخة بلمعأأرض والملتقأأي 

exposition  والذي سيتم عقده بأرض المعارض والمؤتمرات الكينية بالعاصمة نيروبي

، تحأ  رعايأة خأل مأن مجلأس تنميأة  2017ديسأمبر  16الأي  13خأالل الفتأرة مأن 

 .  التجارة الدولية في الصين وهيئة ااستامار الكندية 

لأأذا علأأي الشأأرخات الراغبأأة فأأي المشأأارخة بهأأذا المعأأرض التواصأأل مباقأأرة مأأع 

منظمي المعرض ويمكن لسيادتكم التواصل معهم مباقرة من خالل بيانات التواصل 

 .تحميل المرفقاتالخاصة بهم ، وخذلك تعريف بالمعرض وذلك من خالل 

 معرض الصين افريقيا بنيروبي

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/china-africa.pdf


من التمايل التجاري ، بشأن الدعوة لمشارخة في المعرض ورد الى المجلس خطاب 

بجنأوب  Mersinوالمؤتمر الترخي العربي األول والمقأرر إهامتأ  فأي مدينأة ميرسأن 

والذي تنظم   معيأة ر أال األعمأال  2018يناير 14-11ترخيا ، وذلك خالل الفترة من 

العرب األتراك تح  رعاية وزير التنمية الترخي ومن المقرر أن يغطأي المعأرض عأدة 

 .هاعات مختلفة من ضمنها األ رو فود  

مرفق لسيادتكم نبأذة عأن المعأرض ، وخأذلك إسأتمارة المشأارخة ، مأع العلأم بأأن 

التواصل يكون مباقرة مع الشأرخة المنظمأة وسأتجدون سأيادتكم بيانأات التواصأل 

 .الخاصة بها باألوراق المرفقة 

 .مع العلم بأن هذا المعرض ا يدخل ضمن خطة المعارض المدعمة من المجلس 

 معرض تركيا

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/11-2017/turky.pdf


من مكتت التمايل التجاري بجيبوتي ، بشأأن إفادتنأا باهامأة المعأرض ورد الى المجلس خطاب 

/ ، وذلأك تحأ  رعابأة السأيد 2017ديسأمبر  7 – 3التجأاري الجيبأوتي األول خأالل الفتأرة مأن 

عام علي اإلستقالل عن فرنسأا ، وتجدراإلقأارة  40رئيس الجمهورية الجيبوتي بمناسبة مرور 

أيضاً لو ود خط مالحي مباقر بين ميناء اإلسكندرية وميناء  يبأوتي ممأا يعمأل علأي سأهولة 

 .نقل البضائع بين البلدين 

دوار أمريكأي ،  750يبلأ  ( أيأام  5متأر لمأدة  9) مع العلأم بأأن سأعر إيجأار الجنأام بأالمعرض 

ما عأدا السألع المعمأرة ) وسيسمح بالبيع المباقر في المعرض باعفاء من الضرائت والرسوم 

. ) 

مرفق لسيادتكم مذخرة عن المعرض موضحا بها بيانات التواصل مع منظمي المعرض ، وخأذلك 

 .تجميل المرفقإستمارة المشارخة ، ويمكن لسيادتكم اإلطالع علي المرفقات من خالل 

 

 .مع العلم بأن هذا المعرض ا يدخل ضمن خطة المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 معرض جيبوتي

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/geboty.pdf


 نلقاكم في العدد القادم... شكرًا لكم 

 للمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي

mali@aecegypt.com 


