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

رئيس مجلس الوزراء العراقي بضرورة توافر الشروط / وزارة الخارجية العراقية ، والمتضمنة توجيهات السيد

في البضائع الواردة إلي العراق سواء كانت معفاة من الرسوم ( مرفق ) إليها المدرجه بالمذكرة المشار 

 ـ:الجمركية أو مؤجلة الدفع وهي كالتالي

 .تكون البضائع والسلع الداخلة إلي العراق بإسم الجهة المستفيدة أن  .1

وبارزة واضحة  عبارة " علي كل قطعة من البضائع والسلع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية يكتب  .2

 " .تبين جهة عائديتها ، وأنها ليست للبيع ومعفاه من الرسوم الجمركية 

 .ونوعاً أن تكون البضاعة أو السلعة ذات عالقة بأعمال الجهة المستوردة كماً يجب . 3

الجهات المختصة بالتحري عن حاالت تسريب البضائع والسلع والتي سبق وأن أعفيت من الضرائب قيام  .4

 . 1/8/2017والرسوم الجمركية إلي األسواق المحلية للعمل بموجبه بدءاً من 

 شروط رئيس مجلس الوزراء العراقي الواجب توافرها في ما سيتم تصديرة الى العراق

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-17/iraq.pdf


 توسيع نطاق إعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ليشمل ــ الملوثات البيلوجية

في إطار دور المجلس في متابعة كل ما يهم العملية التصديرية ، وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين 

 .بالتعاون مع جميع الجهات المعنية

بتوسيع نطاق إعتماد المعمل المركزي " يرجي التفضل بالعلم بإتخاذ السيد وزير الزراعة اإلندونيسي قرار  

 " .لتحليل متبقيات المبيدات ليشمل ــ الملوثات البيلوجية 

وكذلك تجدر اإلشارة إلي أن جميع شحنات العنب المصري التي كانت محتجزة بميناء سورابايا بإندونيسيا تم 

 . 4/9/2017اإلفراج عنها بتاريخ 

 .مرفق لسيادتكم قرار وزير الزراعة اإلندونيسي المشار إليه 

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-17/indonisia.pdf


  2016لسنة (  30) قرار وزارة البيئة والمياه اإلماراتية رقم 

  2016لسقققنة (  30) مرفقققق لسقققيادتكم ققققرار وزارة البيئقققة والميقققاه اإلماراتيقققة رققققم 

، فققي شققأن المبيققدات المح ققورة  2014لسققنة (  771) بتعققديل القققرار الققوزاري رقققم 

 .والمقيدة اإلستخدام بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 تحميل المرفقاتويمكن لسيادتكم اإلطالع علي هذا القرار من خالل 

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Ministerial_Decree_No_30_of_2016_Emirates.pdf


 طلب السلطات العراقية توثيق شهادة المنشأ 

باإلشارة إلي وروود عدة شكاوي من بعض الشركات أعضاء المجلس ، بشأن توقف شحنات رمان مصقدرة إلقي 

العــراق مـن خـالل منفـذ طـريبيل بالعـراق بسـبب طلقب السقلطات العراقيقة توثيقق شقهادة المنشقأ والفقاتورة مقن 

خققالل القنصققلية العراقيققة بالقققاهرة ، فقققد تققم التوالققل مققع مكتققب التم يققل التجققاري المصققري بب ققداد والققذ  أفققاد 

بضرورة قيام الشركات المصرية بتوثيق شقهادة المنشقأة والفقاتورة ومسقتندات الشقحنة لقدي القنصقلية العراقيقة 

 .بالقاهرة حتي يتم السماح للشحنة بالدخول لألراضي العراقية

 .لذا نرجو من سيادتكم مراعاة ذلك عند تصدير أي شحنات للعراق



لندوق دعم الصادراتت ير مقر   

من لندوق تنمية الصادرات ، بشان إفادتنا بت يير مقر ورد الى المجلس خطاب 

 .الصندوق الحالي بشارع مكرم عبيد مدينة نصر 

"  مبني لالة اإلست مار " لينتقل إلي المقر الجديد بأرض المعارض بمدينة نصر 

 .  1/10/2017وذلك إعتباراً من يوم األحد الموافق 



 توضيح حول المشاركة بالبع ة التجارية المصرية اللبنانية الي كوت ديفوار

خطاب من شعبة خدمات النقل القدولي ، بشقأن اإلخطقار القوارد مقن اإلدارة المركزيقة للبحقوب الضقريبية ، بشقأن  

بدء تطبيق مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة على كافة خدمات البضائع الصادرة من نقل بقري 

إعتباراً % 14، وبنسبة % 13بنسبة 8/9/2016وتخليص جمركي وتخزين ومصاريف شحن وذلك إعتباراً من 

 .1/7/2017من 

وفي حالة تأدية تلك الخدمات علي السلع المصدرة للخارج ، يقتم خضقوعها للقيمقة المضقافة مقع أحقيقة المصقدر 

 .في رد تلك الضريبة، بعد تقديم ما ي بت تمام التصدير

 مرفق لسيادتكم الخطاب المشار اليه 

 المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-17/taxes.pdf


 تحذيرات هامة عند التصدير الى الموانئ الهندية

 المصدرة الحاويات سحب عدم من المالحية الخدمات مقدمي السادة من كبير عدد و الكبري المالحية الخطوط توكيالت السادة من الشكاو  لك رة ن راً 

 لورة في المصدر علي تنعكس و المالحي للخط خسائر في يتسبب مما وقتها في للبضائع المستوردين إستالم عدم و بالخارج الموانئ بعض الي

 حكومية لقرارات طبقا أنه حيث ، بنجالدش و الهند دولتي خصولا آسيا شرق أسواق في وخالة ، الخ ..... شحن مصاريف / طاقة/ تأخير غرامات

 حيث و (المنافست) التحميل بكشف وتسجيلها الباخرة ظهر علي الحاويات لعود فور المستوردة الشركة اسم بت يير السماح بعدم الدولتين لهاتين

 عن المستورد إمتناع وبالتالي السوق أسعار انخفاض نتجية كبيرة وبأعداد الدولتين بهاتين تكدس إلي السابق الموالح موسم في الشركات بعد تعرضت

 للن ام ن را و وإعدامها، المحملة البضائع تلف الي باإلضافة المصدر من تحصيلها يتم غرامات في يتسبب مما الموانئ في تركها يتم و الحاويات إستالم

 فــي أسمه المذكور الفعلي المستورد خالل من إال أخر  جهة أو مستورد الي تحويلها أو المستندات ت يير المصدر يستطيع ال الدولتين هاتين في المتبع

 و الهند موانئ في البصل من شحنات اآلن تتكدس حيث البصل تصدير موسم في المشاكل نفس اآلن تكررت وقـد.)المنافسة) الباخرة تحميـل كشف

 هذه لحل المالحية الخطوط تواجه التي الجسيمة المشاكل إلي باإلضافة المصري المنتج إسم إلي يسيئ مما الشحنات هذه إستالم عن المستوردين إمتناع

 علي أو البحري النولون لقيمة باإلضاقة البضاعة لقيمة المصدر تحصيل عدم هي المشكالت هذه م ل لحدوب الرئيسي والسبب المصدرين، مع األمور

 بشحن المصدرين بعض يكتفي و  سداده تم ما لتحصيل الستالمها المستورد يضطر حتي النولون شاملة البضاعة قيمة من %50 عن تقل ال نسبة األقل

 وعدم الميناء داخل الحاويات بترك ويقوم بالخسارة المستورد وشعور اإلسعار إنخفاض حالة في له قيمة ال هو و المستندات ضد إعتماد بن ام بضائعهم

 المستورد يكون وأن آسيا شرق دول مع وخالة التعامل في الحرص و الحذر يتوخوا أن الزراعية الحالالت مصدري السادة من نرجو لذا ، إستالمها

 مازال و السابقين العامين خالل حدب ما تكرار عدم لضمان مسبقا البضائع قيمة تحصيل إلي باإلضافة فيها الموثوق الشركات ومن لديهم جدا معروف

 . المصدره الشركات أموال علي حفاظا و المصري المنتج سمعة علي حفاظا هذا و اآلن حتي يحدب



 مشاكل توفير البرادات

في إطار متابعة المجلس للعملية التصديرية إلزالة آي معوقات تواجه السادة 

المصدرين ، فقد تلقي المجلس اليوم إتصاالً هاتفياً من هيئة الطرق والكباري والنقل 

البري ، بشأن طلب موافاتها بآي مشاكل تواجه السادة المصدرين في الوقت الحالي 

 .في توفير البرادات المطلوبة لنقل الصادرات الزراعية المصرية للدول العربية 

لذا نرجوا من سيادتكم في حالة وجود آي لعوبات في توفير البرادات المطلوبة 

لنقل المحاليل التي تقوم الشركة بتصديرها للدول العربية موافاتنا بذلك ، علي أن 

 .يتم شرح المشكلة بالتفصيل حتي يمكن الرد علي وزارة النقل 

 :بيانات التواصل
   104: داخلي       25283611: التليفون 

 aec@aecegypt.com: ايميل



 البنك المركزي يصرح باالنتهاء من الربط االلكتروني بين البنوك المصرية و البنوك االفريقية بالدول اعضاء الكوميسا

من هيئة تنمية الصادرات ، بشأن إفادتنا بإنتهاء البنك المركزي المصري من الربط اإللكتروني ورد  الى المجلس خطاب 

 ، REPSSللبنوك المصرية بالن ام اإلقليمي لمقالة وتسوية المدفوعات بين الدول األفريقية األعضاء بإتفاقية الكوميسا 

 .  والذي يعد خطوة إيجابية نحو دعم وتطوير العالقات المصرية التجارية مع الدول األفريقية 

في إطار حرص الحكومة والبنك المركزي علي تحقيق  REPSSويأتي مشروع الربط اإللكتروني للبنوك بالن ام الجديد 

علي تقليل الرسوم  REPSSالتوالل التجاري واإلقتصادي المطلوب خالة مع الدول األفريقية ، حيث يعمل ن ام 

المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية ، باإلضافة إلي زيادة ال قة بين المتعاملين نتيجة 

 .مشاركة البنوك المركزية بالن ام  

ونحيط سيادتكم علماً بأنه جاري التنسيق بين البنك المركزي وقطاع التجارة الخارجية لعقد ورشة عمل للتعريف بهذا 

الن ام وفوائده وكيفية تنفيذ العمليات التجارية للمصدرين والمستوردين ، وسوف نوافي سيادتكم بموعد ومكان إنعقاد 

 .ورشة العمل في حينه 



 هبوط اسعار البصل في الهند

من مكتب التم يل التجاري بنيوديلهي ، بشأن إفادتنا بأن الهند أستوردت من مصر ورد  الى المجلس خطاب 

 .آالف طن خالل اليومين المقبلين  9طن من البصل ، ومن المتوقع أن تصل شحنة أخري بكمية  2400كمية 

وينصح المكتب التجاري الشركات المصرية بالتوقف عن تصدير البصل الي الهند ألن أسعار البصل بدأت في 

 .الهبوط 



 فتح باب التسجيل للمزارع و المحطات و نقاط التجميع

 الخضر محاليل وتصدير إنتاج بمن ومة والخاص ، 2017 لسنة 670 رقم المشترك الوزاري للقــرار باإلشارة

 الفراولة من مصر لادرات على 2017/2018 الجديد الموسم تطبيقه سيتم والذي ، تصديرياً  الهامة والفاكهة

 .والفلفل

 والمحطات المزارع وإعتماد تسجيل طلبات تلقي المجلس بدء بشأن لسيادتكم المرسلة الخطابات إلى وباإلشارة

 . والفلفل للفراولة التعبئة ومراكز

 لفحصها التعبئة ومراكز والمحطات للمزارع الزيارات برنامج وضع بصدد المجلس أن بالعلم التفضل يرجى

 . وإعتمادها

 مكرر 90) بالعنون المجلس لمقر التوجه سرعة التعبئة ومراكز والمحطات المزارع ألحاب من نرجوا لذا

 إجراءات إنهاء يمكن حتى المقررة الرسوم وســداد التسجيل طلب ،إلستيفاء (المعادي حدائق - 105 شارع

 قدرة عدم الى تؤدي قد تأخيرات أي لحدوب تجنباً   التصديري الموسم قبل والمحطات المزارع وإعتماد فحص

 . بالخارج المستوردين مع الموقعة التوريد ببرامج باإللتزام الشركات

  :موبايل أو ( 105 / 104 / 103 / 102 ) داخلي ــ 25283611 :علي االتصال إستفسار ألي

01226786769/01223950710 

 لتحميل

نموذج طلب 

 الفحص

و اعادة 

 الفحص

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/manzoma/VISIT&REVISIT_REQUIST.rar


 البرنامج التدريبي لمزارعي الفراولة على الممارسات الزراعية الجيدة

 الدول متطلبات مع للتوافق والمزارعين المصدرين السادة لد  الوعي لرفع المجلس دور إطار في

 للصادرات الجديدة المن ومة الى وباإلشارة ، مصدرة مصرية شحنات أي رفض عدم لضمان المستوردة

 ، 2017/2018 الجديد التصديري الموسم من إعتباراً  والفراولة الفلفل لادرات على تطبيقها سيتم والتى

 الجديدة المن ومة مع للتوافق والمزارعين المصدرين السادة ومساندة لدعم المجلس جهود إطار وفي

 . هيا - البستانية الصادرات وتطوير تنمية جمعية مع بالتعاون وذلك

 قبل الجيدة الزراعية الممارسات على الفراولة لمزارعي تدريبي برنامج تن يم تم انه بالعلم التفضل يرجى

 بالمن ومة التعريف التدريب هامش على تم كما ، للمبيدات اآلمن اإلستخدام وكذا الحصاد وبعد وأثناء

 10 و 9 الموافقين وال الثاء االثنين يومي التدريب عقد وتم ، الفراولة على ومتطلباتها للصادرات الجديدة

 الحادية الساعة تمام في البحيرة محاف ة - بدر مركز - الرياضي بدر نادي بقاعة وذلك ، الجاري أكتوبر

 . لباحاً  عشر

 16 و 15 الموافق االثنين و االحد يومي وسيتم القليوبية منطقة في مماثل تدريب تنفيذ سيتم أنه علماً 

 .لباحاً  11 الساعة تمام في القليوبية – طوخ – الدير منطقة قمرين بقاعة ذلك و ، أكتوبر



 االعالن عن اعادة فتح معبر طريبيل بالعراق

 بالعملية النهوض علي والعمل ، الزراعية الحالالت مصدري السادة تواجه التي العقبات لتذليل المجلس متابعة إطار في

   . التصديرية

 الشقيق االردنية والمملكة الشقيق العراق دولة حكومتي عن الصادر المشترك البيان لسيادتكم يرفق بأن المجلس يتشرف

 في إغالقه تم كان والذي ، الحدودي  ( طريبيل معبر ) فتح إعادة عن اإلعالن بشأن ، التجاري التم يل من إلينا والوارد

 نفاذ طريق ت يير إلي أدي مما ، العراقي للسوق المصرية الصادرات لدخول الرئيسي المنفذ بم ابة يعد والذي ، 2014 عام

 الحدود علي سفوان منفذ طريق عن أو ، بالبصرة القصر أم ميناء طريق خالل من ليكون العراق الي المصرية الصادرات

 . العراقي بالسوق المصرية الصادرات تنافسية علي سلباً  أثرت التي الشحن تكلفة رفع عليه ترتب مما ، العراقية الكويتية

   . بعالية إليه المشار البيان لسيادتكم مرفق

 تحميل

 المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-17/TRIBIL.pdf


 Global G.A.Pضرورة الحصول على شهادة 

الخاص بالمن ومة  2017لسنة  670باإلشارة الي القرار الوزاري المشترك رقم 

الجديدة للصادرات الزراعية والذ  سيتم تطبيقه الموسم الجديدعلي لادرات مصر 

من الفراولة والفلفل ، وباإلشارة لما ينص عليه القرار بضرورة حصول المزارع 

 .( GlobalGap)علي شهادة الجلوبال جاب

لذا فإن المجلس يرجو من المزارع ال ير حاللة علي هذه الشهـادة البدء في 

إجراءات التعـاقد مع إحد  شركات المنح للحصول علي هــذه الشهادة ، ومرفق 

طيه قائمة بشركات منح الشهادات المسجلة بلجنة معايير الجودة وسالمة الصادرات 

 .الزراعية بالمجلس

 تحميل

 المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-17/ggcb.pdf


 تخصصات ادارات المجلس

يرجي التفضل بالعلم بأنه في ظل المهام التي يقوم بها المجلس ، بتقديم كل ما يسعه لخدمة السادة 

المصدرين ، ون راً لوجود ض ط مستمر علي أرقام المجلس ، وجب علينا التنويه بإختصالات كل 

إدارة واألرقام الخالة بها وبالسادة الزمالء في كل إدارة ، حتي يمكن تلبية جميع التساؤالت حسب 

 .تخصص كل إدارة ، وذلك لتقديم خدمة أفضل للسادة المصدرين

 يرجى تحميل المرفق

 تحميل

 المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-17/AEC_CROW.pdf


 الدراسات التسويقية



 دراسات تسويقية السواق مختلفة

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

 :ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التوالل مع المجلس عن طريق

 AEC@AECEGYPT.COM: البريد االلكتروني   104: داخلي 25283611: تليفون

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

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

 روسيا توابل والبهارات والنباتات الطبية والعطرية والبقوليات 1

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


 التصدير الى كوريا الجنوبية

في إطار جهود المجلس لفتح أسواق جديدة أمام لادرات الموالح المصرية ، فقد قام المجلس 

، إال أنه تم 2007بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري في فتح سوق كوريا الجنوبية ، وذلك عام 

تصدير كميات ضئيلة في الموسم األول لفتح هذا السوق ، ثم لم يتم تصدير آي كميات آخري في 

المواسم التالية ، ويعلم المجلس أن السبب األساسي في عزوف الشركات عن التصدير لهذا السوق 

هو إشتراط الجانب الكوري تواجد فاحصين من جانبهم في مصر لفحص الشحنات قبل التصدير ، مع 

تحمل الجانب المصري لكافة التكاليف الخالة بإقامة الفاحصين الكوريين ، ورغم هذه الصعوبات 

فإن المجلس يري ضرورة إعادة التوجه إلي هذا السوق الهام ومن الممكن في حالة وجود تعاقدات 

مع شركات كورية ، وضع جدول زمني لعمليات الشحن والتصدير للكميات التي سيتم تصديرها بحيث 

يتم تحديد المدة التي تتطلب وجود الفاحصين الكوريين في مصر ، علي أن يتم توزيع هذه التكاليف 

 .علي الشركات التي ستقوم بالتصدير إلي كوريا 

لذا فإن المجلس يرجوا من سيادتكم التحرك للبدء في التوالل بالشركات الكورية قبل بداية الموسم 

 .التصديري لمحاولة عمل تعاقدات علي شحنات موالح ، وإفادتنا حتي يمكن ترتيب هذه العملية 

 تحميل

 المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/9-17/AEC_CROW.pdf


 الفرص التصديرية



 فرص تصديرية السواق مختلفة

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

 :ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التوالل مع المجلس عن طريق

 AEC@AECEGYPT.COM: البريد االلكتروني   104: داخلي 25283611: تليفون

 2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

 الدولة الصنف م

 الهاي بصل احمر 1

 الهاي برتقال 2
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 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



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

IPM    7إلـى  5المقـرر إقامتـب بمدينـة دبـي بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة رـالل الفتـرة مـن 

و هو من المعـارض المدرجـة بخطـة المعـارض السـنوية للمجلـس و التـي يـتم , ،  2017ديسمبر

 :مساندة اإلشتراك  بها وفق نسب الدعم التالية

و % 80مليـون دوالر  سـيتم دعـم الشـركة بنسـبة  1حالة حجم صادرات الشركة أقل من فى  .1

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

و % 60مليـون دوالر فـأكثر سـيتم دعـم الشـركة بنسـبة  1حالة حجـم صـادرات الشـركة فى  .2

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

لذا برجاء فى حالة رغبة سيادتكم المشاركة فى المعرض ، سرعة إسـتيفاء نمـا ت تأكيـد الحجـز 

فـي موعـد أقصـاه ( األصـل أو صـورة ملونـة علـى اإليميـل ) المرفقة و إعادة إرسالهم للمجلس 

، علماً بانب بعد هذا الموعد سـيكون مـن الصـعب زيـادة مسـاحة  2017اكتوبر 4الموافق  األربعاء 

 .الجناح المصري في هذا المعرض الهام

يرجي موافاتنا مع نمو ت تاكيد حجـز المشـاركة بيـان صـادرات الشـركة عـن عـام : هام جدا جدا 

، ( صورة ملونة او أصل البيـان ) الوارد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات  2016

علماُ بان في حالة عدم قيام الشركة بموافاتنا بالبيان المطلوب سـيتم إحتسـاب نسـبة مسـاندة 

 .من تكلفة المشاركة في المعرض% 40و تتحمل الشركة % 60للشركة 

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

IPM & WOP 2017 

 التواصل مع ادارة المعارض بالمجلس
 :عن طريق  

 :البريد االلكتروني 
MFATHY@AECEGYPT.COM 

MALI@AECEGYPT.COM 
 :تليفون 

 :دارلي  25283611
109 – 110 

 :محمول 
01287089500 
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 Fruit Logisticaيرجى التفضل بالعلم بأن المجلس  بصدد تأكيد حجز مساحة الجنـاح المصـرى فـى معـرض  

Berlin 2018  و هـو مـن , ،  2018فبرايـر  9إلـى  7المقرر إقامتب بمدينة بيرلين بدولة المانيـا رـالل الفتـرة مـن

المعارض المدرجة بخطة المعارض السنوية للمجلس و التي يتم مساندة اإلشتراك  بها وفـق نسـب الـدعم 

 :التالية

و تتحمـل % 80مليـون دوالر  سـيتم دعـم الشـركة بنسـبة  1فى حالة حجم صادرات الشـركة أقـل مـن .   1

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

و تتحمل الشركة % 60مليون دوالر فأكثر سيتم دعم الشركة بنسبة  1فى حالة حجم صادرات الشركة .   2

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

لذا برجاء فى حالة رغبة سيادتكم المشاركة فى المعرض ، سرعة إسـتيفاء نمـا ت تأكيـد الحجـز المرفقـة و 

اكتـوبر  4االربعاء الموافـق  في موعد أقصاه ( األصل أو صورة ملونة على اإليميل ) إعادة إرسالهم للمجلس 

2017 . 

الـوارد  2016صادرات الشركة عن عـام و بيان يرجي موافاتنا مع نمو ت تاكيد حجز المشاركة : هام جدا جدا 

، علماُ بان في حالة عـدم ( صورة ملونة او أصل البيان ) من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

و تتحمـل الشـركة % 60قيام الشركة بموافاتنا بالبيان المطلـوب سـيتم إحتسـاب نسـبة مسـاندة للشـركة 

 .من تكلفة المشاركة في المعرض% 40

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

FRUIT LOGISTICA – BERLIN 2018 

التواصل مع ادارة المعارض 
 بالمجلس

 :عن طريق  
 :البريد االلكتروني 

MFATHY@AECEGYPT.COM 
MALI@AECEGYPT.COM 

 :تليفون 
 :دارلي  25283611
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 :محمول 
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من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمـؤتمرات ، بشـأن الـدعوة للمشـاركة فـي ورد الى المجلس رطاب 

بأرض المعارض  2017مارس  23:  14والمزمع إقامتب رالل الفترة من  51معرض القاهرة الدولي في دورتب 

 .ــ مدينة نصر 

مع العلم بأن معرض القاهرة الدولي يعد أحد أكبر التجمعات اإلقليمية في الشرق األوسط وأفريقيا ، ويهدف 

المعرض إلي تعزيز القدرة التنافسية وتوسـيع مجـاالت التعـاون اإلقتصـادي والتعريـص بالصـناعة المصـرية ، 

 .التي أصبحت تضاهي كثير من مثيالتها من المنتجات العالمية من حيث الجودة والتميز 

مرفق لسيادتكم إستمارة اإلشتراك موضحاً بها القيمة اإليجارية دارل المعرض ، والقواعد العامة لإلشـتراك 

 .بالمعرض 

وفــي حالــة رغبــة ســيادتكم اإلشــتراك فــي هــذا المعــرض ، يرجــي التواصــل مباشــرة مــع الهيئــة المصــرية 

 ـ:للمعارض والمؤتمرات من رالل بيانات اإلتصال التالية

 22634640ـــ  24027354: تليفاكس

  marketlnglf@eeca.gov.eg; reservation@cairofair.com ; info@cairofair.com: البريد اإللكتروني

 www.cairofair.com: الموقع اإللكتروني

51معرض القاهرة الدولي   

التواصل مع ادارة المعارض 
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 TPCIمن سفارة الهند بالقاهرة ، بشأن إفادتنا بتنظيم مجلس تعزيز التجارة بالهند ورد  الى المجلس رطاب 

مـع مشـترين  B2B، مـع عقـد إجتماعـات  2018يناير  19:  18و لك رالل الفترة من  ، " Indus Food"  لمعرض 

 .  زائر ومشتري 500عارض ، وأكثر من  400هنود رالل المعرض ، ويضم المعرض اكثر من 

لذا علي الشركات الراغبة في المشاركة بهذا المعرض التواصل مباشـرة مـع منظمـي المعـرض مـن رـالل 

 ـ:اإليميالت التالية 

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

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

 القاهرة –الزمالك  –شارع عزيز أباظة  5: العنوان

 27360052،  27356053،  27363051: تليفون

 27364038: فاكس

 embassy@indembcairo.com: إيميل

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

www.tpci.in/eventdefault/indus-food 

 .مع العلم بأن هذا المعرض ال يتبع قائمة المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 معرض الهند

التواصل مع ادارة المعارض 
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 نلقاكم في العدد القادم... شكرًا لكم 

 للمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي

mali@aecegypt.com 


