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زائر قد من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا بأن مكتب التمثيل التجاري بالجخطاب ورد الى المجلس 

وجود توجهات قوية لدي الحكومة الجزائرية للقيام بحزمة من اإلجراءات لترشيد رصد مؤخراً 

زائرية النقد األجنبي ، والتي أسفرت عن إصدار وزارة التجارة الجإحتياطياتالواردات والحفاظ علي 

.المنتجات والسلع المختلفةإستيرادبياناً يتعلق بتنظيم عمليات 

لكتروني مرفق لسيادتكم الخطاب الوارد إلينا في هذا الشأن ، ويمكن لسيادتكم الدخول علي الموقع اإل

دولة الجزائر في هذا الشأن إتخذتهاالتي واإلشتراطاتلوزارة التجارة الجزائرية للوقوف علي البنود 

www.commerce.gov.dz.

والمتضمن تلك البنود والمنشور بالجريدة 2018ومرفق لسيادتكم أيضاً قانون المالية الجزائري لعام 

ـ :علي هذا القانون من خالل الرابط التالياإلطالع، ويمكن لسيادتكم 28/12/2017الرسمية في 

www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/3-1-2018.rar

اجراءات السلطات الجزائرية لترشيد الواردات

http://www.commerce.gov.dz/
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/3-1-2018.rar
http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx


ارسال نتائج التحاليل بالمعمل التي تتخطي الخمس ايام اثناء تحليلها

ليل متبقيات باإلشارة لما تم إثارته خالل الفترة الماضية من شكاوي ، بشأن تأخر ظهور نتائج تحاليل المعمل المركزي لتح

.المبيدات للشحنات الزراعية المعدة للتصدير ، مما يعرضها للتلف وتخلفها عن مواعيد الشحن المحددة لها 

ن المعمهل يرجي التفضل بالعلم أنه قد تم التواصل مع السادة المسئولين بوزارة الزراعة حيث أفادوا أنهه طبقهاً لمها ورد مه

أيهام 5أو 4ن تأخيرات في ظهور نتائج التحليل وال تتعدي فتهرة مهآيالمركزي لتحليل متبقيات المبيدات فإنه ليس هناك 

.علي أقصي حد 

كهزي والتهي وعليه فإن المجلس يرجوا من سيادتكم موافاتنا بصور التحاليل التي تمت فهي الفتهرة الماضهية بالمعمهل المر

صهور توضح أن فترة التحليل تستغرق مدة أطول من ذلك حتي يمكن موافاة وزارة الزراعة بمذكرة في هذا الشأن مؤيدة ب

.التحاليل التي تثبت تأخر ظهور النتائج 

ـ:التالياإليميلبرجاء موافاتنا بصور هذه التحاليل في أسرع وقت ممكن علي 

Mibrahim@aecegypt.com



الحاق لخطاب المشاكل التي تواجه المصدرين في عدم توافر البرادات

إتصاالً ، بشأن تلقي المجلس 7/9/2017باإلشارة إلي الخطاب المرسل لسيادتكم من المجلس بتاريخ 

ادة مشهاكل تواجههه السههبههاي هاتفيهاً مههن هيئهة الطههرق والكبهاري والنقههل البههري ، بشهأن طلههب موافاتهها 

ية للهدول المصدرين في الوقت الحالي في توفير البرادات المطلوبة لنقل الصهادرات الزراعيهة المصهر

.العربية 

آيفههي حالههة وجههود نرجههو وحيههث لههم يصههل للمجلههس أي رد مههن جههانبكم فههي هههذا الموضههوع ، فإننهها 

دول العربيهة صعوبات في توفير البرادات المطلوبهة لنقهل المحاصهيل التهي تقهوم الشهركة بتصهديرها لله

.نقل سرعة موافاتنا بذلك ، علي أن يتم شرح المشكلة بالتفصيل حتي يمكن الرد علي وزارة ال



القرار الوزاري المشترك اللبناني الخاص بتدوين اسم المستورد وعنوانه علي عبوات السلع الغذائية

والتجارة اللبناني ، واإلقتصادالصادر من وزيري الزراعة 1مرفق لسيادتكم القرار الوزاري المشترك رقم 

".  المستورد وعنوانه علي عبوات السلع الغذائية المستوردة إسمتدوين " بشأن 

المرفقات

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/1-2018/producer-name-on-products-libnon.pdf


تشديد العقوبات علي كوريا الشمالية

، بشهأن 2017لعهام 2375باإلشارة إلهي قهرارات مجلهس األمهن الخاصهة بكوريها الشهمالية وآخرهها القهرار رقهم 

.تشديد العقوبات علي كوريا الشمالية

ر رقهم مجلهس األمهن القهرابإعتمهادوالتجهارة الخارجيهة اإلتفاقيهاتيرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من قطاع 

د بشأن تشديد العقوبات علي كوريا الشمالية ، والمتضهمن حظهر توريه22/12/2017في جلسته بتاريخ 2397

.بعض المنتجات أو نقلها أو بيعها إلي كوريا الشمالية ومن ضمنها بعض المنتجات الزراعية والغذائية

انئهها إذا وتجدر اإلشارة بالتنبيه علي الدول األعضاء بمجلس األمن أن تحجز وتفتش وتجمهد أي سهفينة فهي مو

أصهناف بمها بأن السفينة كانت ضهالعة فهي تنفيهذ أنشهطة أو نقهللإلعتقادتوافرت للدولة العضو أسباب تدعوها 

.يخالف الحظر المفروض بموجب القرارات السابقة 

حتي ال تتعرض المصالح المصرية 2397الالزم نحو تنفيذ البنود الواردة في القرار رقم بإتخاذلذا وجب التنبيه 

.ألية أضرار في مجلس األمن 

ـ :علي القرار المشار إليه من خالل الرابط التالياإلطالعويمكن لسيادتكم 

http://www.un.org/ar/documents/viewdos.asp?docnumber=s/res/2397 (2017)


تعليق السلطات االوكرانية استيراد الطماطم التركية

ياإللكترونالموقععلينشرهتمبماإفادتنابشأن،الزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةمنخطابالمجلسالىورد

وارداتتعليقباألوكرانيةالسلطاتبقيام،(مرفق)النباتيةوالصحةالحيوانوصحةالغذاءلسالمةاألوكرانيةللهيئة

.(ابسلوتاالتوتا)بحشرةإلصابتهانظراً وذلك،أوكرانياإليالتركيةالطماطم

بكافةاإللتزامبضرورة،األوكرانيالسوقاليالطماطمتصديرفيالراغبةالمصريةبالشركاتالمجلسيهيبلذا

.النباتيةالصحةإشتراطات



تعليمات خاصة بفواتير المنشأ

الحظتبأنهإفادتنابشأن،والوارداتالصادراتعليللرقابةالعامةالهيئةمنخطابالمجلسالىورد

شهاداتإلستخراجالمصدرةالشركاتمنالهيئةإليالمقدمةللمستنداتبالنسبةاألخيرةالفترةخالل

بعضيفيؤديوالذيبهاالخاصةالفواتيرصورعليللشركاتاألساسيةالبياناتوجودعدم)المنشأ

ً و،.(الشركاتبعضمنالمقدمةالفواتيربصورالواردةالبياناتفيتالعبوجودإلياألحيان حرصا

.المصدرةبالرسائلالخاصةالبياناتمصداقيةعلي

ـ:اآلتيتتضمنالمنشأشهادةإلستخراجالمقدمةالفاتورةتكونبأناإللتزامسيادتكممننرجوا

.وعنوانهاالشركةإسم.1

.المسلسلالفاتورةرقم.2

.وجدأناإللكتورنيالبريد/والفاكسالتليفون.3

.بالشركةالخاصالضريبيالتسجيلرقم.4

.اإلحصائيبالنموذجالمدرجةالبياناتمعالبياناتتلكبمطابقةالهيئةتقوموسوف

الهيئةلقبمنشحناتكمتوقيفيتمالحتيالخطابتضمنهبماواإللتزام،،،باإلطالعالتفضلبرجاء

.والوارداتالصادراتعليللرقابةالعامة



ةاالماراتيدعوة حضور المؤتمر الخاص بتمويل سلسلة التوريد بالتعاون مع شركة توريق 

ةدعـوبشـأن،الصادراتلتنميةالعربياإلتحادمعبالتعاونالصادراتتنميةهيئةمنخطابالمجلسالىورد

اإلتحادينظمةوالذي"الثانيالتوريدسلسلةوتمويلالعربيةالتجارةمؤتمر"لحضورالمجلسأعضاءالشركات

،21نمالفترةخاللوذلك،اإلماراتيةالقابضةتوريقومجموعةالصادراتلتنميةدبيمؤسسةمنكلمعبالتعاون

بدبي2018فبراير18:22منالفترةخاللتنظيمهيتمالذيفودجولفمعرضمعيتزامنوالذي،بدبيفبراير22

.

عليطالعاإللسيادتكمويمكن،المشاركةإستمارةوكذلكواإلقامةوالسفرالمشاركةبتكاليفبيانلسيادتكممرفق

المرفقاتتحميلخاللمنالمرفقاتهذه

:التاليالموقعزيارةلسيادتكميمكنالمؤتمرعنالمعلوماتمنولمزيد

www.arabscfconf.com

:التاليلاإليميعليإرسالهاوإعادةالتسجيلإستمارةإستيفاءبالمؤتمرالمشاركةفيترغبالتيالشركةعليلذا

prfacd@eda.gov.egمعالهيئةلتنسيقوذلك23420940ــ23420928:تليفون،23420926فاكسأو

.اإلتحاد

المرفقات

http://www.arabscfconf.com/
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/12213.pdf


شروط التصدر الي السعودية

لبصلالمحصولالمرتجعةالرسائلحاالتعددبإرتفاعإفادتنابشأن،الزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةمنخطابالمجلسالىورد

،تقريباً طن2821,500تبلغبكمية(رسالة99)عددهابلغوالتي،2017عامخاللالسعوديةإليالمصدرالطازجالمصري

بالمواصفاتالمتلعقةالبنودبعضإليترجعالرفضأسبابأنالمرتجعةالرسائلمعالواردةالمستنداتدراسةخاللمنتبينوالتي

.السعوديةإليوالفاكهةالخضرواتبإستيرادالخاصةالقياسية

السعوديةيالبالتصديرالخاصةوالبنودبالنصوصاإلفادةتمالشأنهذافيوالجودةللمواصفاتالعامةالمصريةالهيئةوبمخاطبة

والعالماتواتالعبعلياإليضاحيةبالبياناتتتعلقجميعهاأنتبينوالتيالمرتجعةالرسائلمعالواردةبالمستنداتإليهاوالمشار

.ومواصفتهاالتعبئةوموادواألوزانالتجارية

بضرورةينالفاحصجميععليللتنبيهالحجريةالمنافذلجميعتعليماتبإصدارالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةقامتفقدوعليه

هذايفالمصدرينمخالفاتولجنةوالوارداتالصادراتعليللرقابةالعامةالهيئةمخاطبةتمكما،الفحصأثناءالبنودهذهمراعاة

.الشأن

معةسعليوحفاظاً الرفضمعدالتمنللحدوذلك،السعوديةاليبالتصديرالخاصةواإلشتراطاتبالبنوداإللتزامبرجاءلذا

.المصريةالزراعيةالصادرات

هذهفيجاءبمامواإللتزاباإلطالعالتفضلبرجاء،السعوديةاليبالتصديرالخاصةواإلشتراطاتوالنصوصالبنودلسيادتكممرفق

.الشروط

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/1-2018/shorot-tasdir-onion-to-saodia.pdf


شروط تصدير الثوم المصري الي اندونيسيا

ناصادراتللزيادةجديدةأسواقلفتحالزراعيالحجرمعبالتعاونالتصديريالمجلسبهالمنوطالدورإطارفي

.ريالمصالثوملنفاذاالندونيسينظرهمعالمصريالزراعيالحجريبذلهاالتيالجهودإليوباإلشارة،الزراعية

يةاالندونيساالشتراطاتوفقالمصريالثومتصديرأشترطاالندونيسيالجانببأنبالعلمالتفضليرجي

يمكنكم االطالع على كامل القرار و االشتراطات بتحميل المرفق



ضرورة تقديم طلب الفحص في اقرب ادارة للحجر الزراعي تتبع الموقع الجغرافي

بتالعوجوداألخيرةاألونةفيتالحظبأنهإفادتنابشأن،الزراعيالحجرمنخطابالمجلسالىورد

يسيراً وت،الزراعيالحجرمنالصادرالفحصمستنداتفيالمصدرةالشركاتمندوبيبعضمنوتعديل

ضرورة،المصدرينالسادةعليفيجبالقانونعليهنصلماووفقاً ،الملتزمينالمصدرينالسادةعلي

للتوزيعطبقاً الزراعيللحجرالعامةاإلداراتإليزراعيةشحناتآيفحصطلباتتقديميتمبأناإللتزام

يتملنيثح،وقتأسرعفيالعملإنجازمنالفحصلجانتتمكنحتيوالتعبئةاإلنتاجلمناطقالجغرافي

لوبالمطالشحنةالجغرافينطاقهافييقعالتياإلدارةفيإالزراعيةلشحناتفحصطلبآيقبول

.فحصها

،رافيالجغالتوزيعحسبالمصريالزراعيللحجرالعامةاإلداراتوتليفوناتعناوينلسيادتكممرفق

زيةالمركاإلدارةإليالرجوعبرجاء،الجغرافيلمحيطكمالتابعةاإلدارةسيادتكممعرفةعدمحالةوفي

.الصيدناديشارعـالقاهرةـبالدقيالزراعيللحجر

.فيهاالفحصطلباتتقديميجبالتيالزراعيللحجرالعامةاإلدارةلمعرفة،37608575:تليفون

.الزراعيالحجربتعليماتاإللتزامسيادتكممننرجوالذا

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/1-2018/daroret-taqdim-talab-elfa7s.pdf


تعليق ثالث شحنات من الطماطم المغربية

التمثيلمكتبمنوردبمااإلفادةبشأن،المصريالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةمنخطابالمجلسالىورد

ميناءمنطن93إليكميتهاتصلالمغربيةالطماطممنشحناتثالثبتعليقيفيدوالذيبالرباطالمصريالتجاري

المسماةوالمضرةالطماطمسعفةحشرةالروسيةالزراعيالحجرسلطاتاكتشافبعدوذلك،الروسيبرجبيترسان

إيقافيفالحشرةهذهفيهاتتسببالتياألوليالمرةليستهذهأنإالاإلشارةتجدركما،"ابسلوتاالتوتاحشرة"

.الميناءهذافيالمغربيةالمملكةمنالوافدةالطماطم

الحالهوماكزراعيةشحناتلرفضتجنباً ،التصديرعندالروسيالجانبباشتراطاتااللتزامسيادتكممننرجولذا

.المغربيالجانبمع



قرارات رئيس الوزراء العراقي

مجلسعنالصادرةبالقراراتإفادتنابشأن،العراقـالتجاريالتمثيلمكتبمنخطابالمجلسالىورد

ـ:كالتاليوهيالعراقيالوزراء

اهذتطبيقيتموسوف،الجمركيةالرسومفئاتتوحيدبشأن2017لسنة393رقمالوزراءمجلسقرار.1

.1/1/2018منالقرار

.المرفقتحميلخاللمنالقراراتهذهعلياالطالعلسيادتكمويمكن

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/30-1.rar


2018-1-24بتاريخ قواعد المساندة الجديد 

ةتنميصندوقإدارةمجلسمحضرالوزراءمجلسباعتماد،الصادراتتنميةصندوقمنخطاببورودبالعلمالتفضليرجي

ـ:يليماإليوالمنتهي24/1/2018بتاريخوالعشرونالسابعالصادرات

تاريخمناعتباراوذلكألفريقياالشحنمساندةبنظامأسوة%50بنسبةوكردستانالعراقمنكلإليالشحنتكلفةمساندة.1

ادةإعيتمأنعليأفريقياشحنبرنامجفيالمطبقةالقواعدبنفسوذلك،عاملمدة16/11/2017فيالصندوقإدارةمجلسانعقاد

.تطبيقهمنعامبعدالبرنامجتقييم

إعادةيتمأنعلي16/11/2017فيالصندوقإدارةمجلسانعقادتاريخمناعتباراأفريقياإليالنقلمساندةببرنامجليبياتمتع.2

.تطبيقهتاريخمنعامبعدالبرنامجتقييم

مناعتبارااإلدارةمجلسبقواعدااللتزامعدمحالةفيالصندوقيتخذهاالتياإلجراءاتعليتمتالتيالتعديالتإقرار.3

15/7/2017.

تلتزمأنعليالشأنهذافيالمعروضةللدراسةوفقاً الصادراتتنميةهيئةإليالتجاريةوالبعثاتالدوليةالمعارضتنظيمإسناد.4

.1/1/2018مناعتباراالدراسةتضمنتهاالتيوالضوابطبالشروطالصادراتتنميةهيئة

بقواعدمااللتزاعدمحالةفياتخاذهايتمالتياإلجراءاتوكذلكالمعارضبمساندةالخاصةالضوابطعلياالطالعلسيادتكمويمكن

.المرفقاتتحميلخاللمنالمساندة

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/12571.pdf


كميات تصدير البطاطس الي لبنان

لبنانلةدوإليالمصريةالبطاطستصديرموقفبشأن،البطاطسللجنةاألخيرباإلجتماعمناقشتهتمماإليباإلشارة

.الموضوعهذافيالمستجداتآلخرالمجلسمتابعةإطاروفي،الجديدللموسم

المستشاروكذلك،بلبنانالمصريالسفيرالنجارينزيه/السيدمعاليمعبالتنسيققمتقدبأننيبالعلمالتفضليرجي

وزيرترزعيغازي/السيدومعاليبينهماإجتماععقدتمحيث،وهبةمني/الدكتورةالسيدةببيروتالمصريالتجاري

ـ:اآلتيعلياإلتفاقتمحيثاللبنانيالزراعة

.2018فبراير8لبنانإليالمصريةالبطاطستصديرموسمبدايةيكونأن•

بطاطسطنآالف10و،مائدهبطاطسطنألف40لبنانإليالمصريةالبطاطسمنبإستيرادهاالمصرحالكمية•

.تصنيع

اجاتإحتيوحسباللبنانيالسوقإليالبطاطسمنالمصدرةالكمياتحولاللبنانيالجانبمعالمتابعةيتمأنعلي

.اللبنانيالسوق

مصريالالسفيرسعادةجانبمنالمستمرةللمساعيوالتقديرالشكربخالصالبطاطسمصدريعنبالنيابةوأتوجه

بيروتفيالمصريالتجاريالتمثيلمكتبرئيس/الدكتورةوالسيدة

والنجاحبالتوفيقبالمجلسالبطاطسلجنةأعضاءاالفاضلللزمالءتمنياتي



مشاكل الجابون وتشاد وغينيا

،ناإفادتبشأن،األعمالرجالوتنظيماتالتصديريةللمجالسالعامةاإلدارةمنخطابالمجلسالىورد

ستوائيةاالوغينياوتشادالجابونمنكلإليالمستويرفيعرئاسيمبعوثزيارةالخارجيةوزارةبإعداد

.الواقعأرضعليالدولبتلكالمصريةالشركاتعملتعترضالتيالعقباتتذليلحولللتباحثونيجيريا

ناتجهلالدوهذهإليالتصديرعندسيادتكمتواجهمعوقاتأومشكالتبأيبموافاتناالتفضلبرجاءلذا

يفوذلكالمقترحة،التعاونمجاالتلزيادةمقترحاتأيوكذلكالدولة،هذهوضعتهاقراراتأوقيودعن

.بهاالتصديريةللمجالسالعامةاإلدارةاخطارلنايتثنيحتي،21/1/2018الموافقاألحدأقصاهموعد



مشاكل ماليزيا

بشأن،األعمالرجالوتنظيماتالتصديريةللمجالسالعامةاإلدارةمنخطابالمجلسالىورد

الفترةلخالعقدهاوالمزمع،وماليزيامصربينالمشتركةاللجنةإجتماعاتعقدسيتمأنه،إفادتنا

.2018فبراير14:16من

ماليزيالةدوإليالتصديرعندسيادتكمتواجهمعوقاتأومشكالتبأيبموافاتناالتفضلبرجاءلذا

التعاونمجاالتلزيادةمقترحاتأيوكذلكالدولة،هذهوضعتهاقراراتأوقيودعنناتجه

اإلدارةاخطارلنايتثنيحتي،31/1/2017الموافقاألربعاءأقصاهموعدفيوذلكالمقترحة،

.بهاالتصديريةللمجالسالعامة



ابشان ضرورة االلتزام باشتراطات التصدير الي استرالي2منشور الحجر الزراعي رقم 

أنبش،األستراليالزراعيالحجرمنالمصريالزراعيللحجرالواردةالشكاويإليباإلشارة

هوماعنبالرسالةالخاصةالملصقاتأواللوطاتألرقاممخالفةمصريةموالحشحناتوصول

حالةفيتشدداً أكثرإجراءاتبإتخاذوتهديدهمللرسالهالمصاحبةالرسميةاألوراقفيمذكور

.المخالفاتهذهإستمرار

تطبيقةيتمسوفوالذي،(2)رقمالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةمنشورلسيادتكممرفق

.4/1/2018منإعتباراً 

الفاتالمخهذهمثلبهاألسترالياشحناتوصولحالةفيإتخاذهاسيتمالتياإلجراءاتبشأن

.المنشورفيجاءبماواإللتزام،باإلطالعالتفضلبرجاء

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/1-2018/manshour-2-rols-to-export-to-istoralia.pdf


بفرض السعودية حظر مؤقت علي الجوافة المصرية1منشور رقم 

.المصريةالجوافةاستيرادبحظرالسعوديةالسلطاتقراراليباإلشارة

بتاريخالزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةمنالصادر(1)رقممنشورلسيادتكممرفق

فرضبالسعوديتانوالدواءللغذاءالعامةوالهيئةوالزراعةالبيئةوزارةقيامبشأن،1/1/2018

.18/1/2018منإعتباراً وذلك،مصرمنالجوافةثمارعليمؤقتحظر

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/1-2018/manshour-1-for-saodi-faradit-7athr-3ala-guava.pdf


موضوعات هامة أخرى تم تعميمها 

ادةالستهمالمجلسلديمختلفةموضوعاتعدةبتوافربالعلمالتفضليرجي

ـ:التاليالنحوعليوهيالمصدرين

.الكنديالسوقداخلالعنبعنتسويقيةدراسة•

.باندونيسياسيالمعرض•

Iمعرض• fresh Chinaبالصين.

.الهاياليللعنبتصديريةفرصة•

ـ:التاليالرابطخاللمنالموضوعاتهذهعلياإلطالعلسيادتكمويمكن

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/29-1.zip


الدراسات التسويقية



دراسات تسويقية السواق مختلفة

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

: البريد االلكتروني104: داخلي25283611: تليفون: ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التواصل مع المجلس عن طريق

2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

الدولة التي تم بها الدراسةالصنف الذي تم اجراء الدراسة عليهم

إماراتخضر و فاكهة1

السودانخضر و فاكهة2

السودان-المانيادليل المصدر المصري3

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


فرص تصديرية



الفرص التصديرية

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

: البريد االلكتروني104: داخلي25283611: تليفون: ويمكن لسيادتكم الحصول علي هذه الدراسات من خالل التواصل مع المجلس عن طريق

2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

دول الفرصة التصديرية الخاص بالفرصة التصديريةالصنفم

كرواتيانباتات طبية و عطرية1

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


النشرات



FPC news

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

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

اد الخضر أعضـاء المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه هــذه النشـرة من أهـم اإلخبار المتعـلقة بتجارة إسـتير

.والفاكهة في السوق البريطاني 

رة يومية يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النش

.ويتم نشرها علي الموقع اإللكتروني للمنظمة إسبوعية بدالً من 

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

.على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس إليها 

..........لزيارة الموقع 

المجلسموقع 

http://www.aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/ContentPage.aspx?CID=221


المعارض



اشـن  خطاب من التمثيل التجاري ـ والمتضمن كتاب السـاار  المرـة ف  ـو ابسااسـ   

السنبي والمقـةر قاامتـف  ـو  Africa Expoالدعب  للمشاركف  و الدور  السااعف لمعةض 

  اهـد  ععي ـي العالاـا  2018مـار  4: 1أرض المعارض  و ابسااس  خالل الاتة  مـن 

.ي األ ة قيف المجة ف   وسيقام المعةض علو هامش معةض السياحف المجةي السنب

ةض مة ق لسياسعكم المعلبما  البارس  من السـاار  المرـة ف  ـو ابسااسـ  عـن المعـ

ـ:المشار قليف   علماً ان  مباع التسجيل اإللكتةونو للمعةض كتالو

ــارض الســنب ف المدعمــف مــن مــع  ــدخل مــمن خطــف المع ــم اــن  هــعا المعــةض م   العل

المجلس

الدورة السابعة لمعرض افريقيا اكسبو

الموقع

http://www.afrikaexpo.hu/


اعـد  مبمـبعا  عهـم 2018/ 1/ 29قلحاااً للخطاب المةسل قلو سـياسعكم اتـار   

للخضـار والااكهـف والـعي سـب   I freshالساس  المردر ن والتو من ممنها معةض 

.  قام امد نف شنغهاي االرين 

بل مة ـق لسـياسعكم التقة ــة الـعي أعـد  مكتــل التمثيـل التجـاري  ــو شـنغهاي حــ

نب مبة 24-22 و سورعف السااقف العي عم عقد  خالل الاتة   I fresh عاليا  معةض 

2017.

2017السابقة لعام الدورة ifreshتقرير عن معرض 

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/1-2018/ifesh2017.pdf


.خطاب من هيئف عنميف الراسرا    اشن  ق اسعنا ااآلعو

ولمي د من المعلبما   مكن ز ار  الةااط 2018 نا ة 29: 22الخةطبم الدولو خالل الاتة  من معةض .1

http://khartoumexpo.comـ :التالو .

( .مة ق ) 2018المعارض لدولف السبسا  عام خطف 2.

  ولمي د من المعلبما   مكن ز ار  المباع 2018ما ب 13: 8الجيائة الدولو خالل الاتة  من معةض .3

www.safex.dzـ :التالو

علو الشةكا  الةاغبف  و المشاركف اهع  المعارض التباصل مباشة  مع منظمو المعةض من خالللعا 

.المبااع الخاصف اهم 

.مع العلم ان  هع  المعارض م عدخل ممن خطف المعارض السنب ف المدعمف من المجلس 

معرض الجزائر الدولي-خطة المعارض لدولة السودان-معرض الخرطوم الدولي

http://khartoumexpo.com/
http://www.safex.dz/


فيتنام خطاب من التمثيل التجاري ، بشأن إفادتنا بفاعليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض

فالي مدينالة 2018ابريالل 14-11والمقرر عقده خالل  الفتالرة مالن  Vietnam expo 2018الدولي 

.هانوي 

م مرفق لسيادتكم نموذج عن المعرض المشار إليال  ، ولمييالد مالن المعلومالات يمكالن لساليادتك

:.زيارة الموقع اإللكتروني التالي

.بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض السنوية المدعمة من المجلس علماً 

2018معرض فيتنام 

الموقع

http://www.vietnamexpo.com.vn/


اليراعيـف ارا  لالاتكـللمنتدي العـالمو "  ةجو التاضل االعلم اتنظيم قمار  أاب ظبو 

ز ـة وذلك عح  رعا ف سمب الشي  منربر ان زا د آل نهيا  رئيس مجلـس الـبزراو و" 

.شؤو  الةئاسفـ رئيس جهاز أاب ظبو للةاااف الغعائيف

مـن خـالل اليراعيـفلالاتكـارا  و مكن لسياسعكم التسجيل لحضبر المنتدي العالمو 

ـ :الةااط التالو

http://innovationsinagriculture.com/ar/register-to-attend/

ـ :من المعلبما   مكن ز ار  المباع اإللكتةونو التالوولمي د 

www.innovationsinagriculture.com

ــدر  ــع  وعج ــف الخاصــف اه ــل مجاني ــبري عم ــس المؤسســا  ل اإلشــار  لتنظــيم اع

.ظبو اليراعيف انابلالاتكارا  المؤسسا  علو هامش  عاليا  المنتدي العالمو 

مة ــق لســياسعكم أســماو هــع  المؤسســا    وكــعلك وراــف ععة ايــف عــن المنتــدي 

.اليراعيف لالاتكارا  العالمو 

ظبيبأبو الزراعية لالبتكارات منتدي العالمي 

http://innovationsinagriculture.com/ar/register-to-attend/
http://www.innovationsinagriculture.com/


ادمنلقاكم في العدد الق... شكرًا لكم 

التاليللمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني
mali@aecegypt.com


