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المعرض الوطني نقل المعرفة عبر المشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة

 المجالس إدارة من خطاب المجلس الى ورد 

 إفادتنا بشأن ، والصناعة التجارة وزارة ـ التصديرية

 لبرامج المركزية اإلدارة رئيس كتاب اإلدارة تلقي

 الصغيرة للمشروعات التنافسية القدرة دعم

 العامة األمانة مذكرة به المرفق بالوزارة والمتوسطة

 ، (مرفق) 5/5673 رقم العربية الدول لجامعة

 عبر المعرفة نقل" الوطني المعرض عقد بشأن

  إقامته المقرر "والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 المعارض بأرض  22/2/2017-20 من الفترة خالل

 والتكنولوجيا الخبرات نقل بهدف الكويت بدولة

 تلك أمام اإلستثمارية الفرص آفاق لفتح المتقدمة

 .المشروعات

 المعرض بهذا المشاركة تريد التي الشركة علي لذا

 األعلى للمجلس العامة األمانة مع مباشرة التواصل

 إجراءات كافة لترتيب بالكويت والتنمية للتخطيط

 . التسجيل

 االلكتروني الموقع زيارة يمكن المعلومات من ولمزيد

  com.kuwaitkt.www 
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 اإلماراتيخطاب المشروع 

 ، المصري التجاري التمثيل من خطاب المجلس إلى ورد

 مع لقاء بعمل بدبي التجاري مكتبنا بقيام إفادتنا بشأن

 " لمشروع التنفيذي المدير بالهول هللا عبد /السيد

 المسئول أوضح حيث " الجملة لتجارة دبي مدينة

 مارس شهر منذ إعتماده تم المشروع أن اإلماراتي

 عام األولي مرحلته من اإلنتهاء المتوقع ومن ، 2016

2020 . 

 ، مربع قدم مليون 550 مساحة علي المشروع يقع

 لتجارة خصيصا   مطورة متكاملة مجمعات المشروع ويضم

 الدولية للتجارة دائمة معارض إلي باإلضافة ، الجملة

 كافة منتجات في الجملة تجارة علي به الخدمات وترتكز

 قطاعات لكافة أسواق المشروع يضم كما ، القطاعات

 جمركية وخدمات شحن ومراكز ومستودعات الجملة

 ووحدات مصرفية وخدمات تخزين وحلول تأمين وشركات

 إطالق عن أيضا   األعالن تم كما ، وفندقية سكنية

 مراكز تضم والتي المدينة ضمن العالمية األسواق

 المشروع يعمل كما ، الدول كافة منتجات تمثل تجارية

 توفير خالل من عالميا   الجملة تجارة معايير تغيير علي

 ودعم متطورة تنظيمية وبنية متكاملة ذكية خدمات

 استراتيجية بقطاعات المدينة وستبدأ لوجيستي

 . المجاالت كافة في متخصصة تجارية لشوارع مقسمة

 الرئيسية

 المهتمة للشركات يمكن أنه المشروع مسئول وأوضح

 أستفسر كما " مباشرة " المشروع من بالتأجير القيام

 أسعار المشروع تقديم إمكانية مدي عن التجاري مكتبنا

 ، المشروع في للمشاركة المصري للجانب تفضيلية

 علي يعتمد المشروع أن اإلماراتي المسئول أوضح حيث

 للمناقشة مفتوح التفاوض باب أن إال السوق آليات

 الشركات عدد علي كبير بشكل ذلك ويتوقف ، والبحث

 . المهتمة المصرية

 للمشروع التنفيذي المدير /السيد قيام المتوقع ومن

 بالشركات لأللتقاء القادمة الفترة خالل لمصر بزيارة

 . بالمشروع المهتمة

 في بذلك موافاتنا بالمشروع المهتمة الشركات علي لذا

 حتي وذلك ، 20/12/2016 الموافق الثالثاء أقصاه موعد

 لقاء لعقد بمصر المسؤل هذا وصول عند إخطاركم يمكن

 . معه

 تحميل المرفقات



 5دراسات تسويقية مختلفة 

يتوافر لدي المجلس عدد من الدراسات التسويقية والتي قام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها ، وهي 

 ـ:التاليعلي النحو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لذا علي الشركة التي تريد الحصول علي أي من هذه الدراسات ، إفادتنا بالتواصل مع المجلس على البيانات التالية

 aec@aecegypt.com : االيميل •

 104: داخلي  25283611: تليفون •

 2016لعام على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس 

 الرئيسية

 المنتجات التي تشملها الدراسة الدولة م

 قائمة بمستوردي الخضار والفاكهة داخل السوق الروسي + موالح  روسيا 1

 موالح التشيك 2

 الفاكهة البرازيل 3

 موالح الصين 4

 دليل المصدر المصري للسوق المغربي المغرب 5

 البرتقال الدنمارك 6

 بريطانيا 7
 قائمة باهم مستوردي الخضار والفاكهة داخل السوق البريطاني+ خضار وفاكهة 
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 دراسة تسويقية 
 األسبانيمنتج البرتقال داخل السوق عن 

  ، المصري التجاري التمثيل من المجلس الى ورد

 السوق داخل البرتقال منتج عن تسويقية دراسة

 . األسباني

 هذه علي الحصول تريد التي الشركة علي لذا

 البيانات على المجلس مع بالتواصل إفادتنا دراسةال

 :التالية

 aec@aecegypt.com : االيميل •

 104: داخلي  25283611: تليفون •

على ان تكون الشركة مسددة الشتراك 

 2016لعام المجلس 

 الرئيسية
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 فرص تصديرية مختلفة

 في التصديرية الفرص من مجموعة بالمجلس يوجد

 : االتية الدول

 مدريد1.

 بوخاريست2.

 اربيل3.

 جاكارتا4.

 كازاخستان5.

 براج6.

 هذه علي الحصول تريد التي الشركة علي لذا

 البيانات على المجلس مع بالتواصل إفادتنا الفرص

 :التالية

 aec@aecegypt.com : االيميل •

 104: داخلي  25283611: تليفون •

على ان تكون الشركة مسددة الشتراك 

 2016المجلس لعام 
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 بإربيلعرض مجموعة الصوفي 

  التجاري التمثيل مكتب من خطاب المجلس الى ورد

 مع تم الذي باإلجتماع إفادتنا بشأن ، بإربيل

 أكبر تعد والتي الكردية جروب صوفي مجموعة

 الغذائية للسلع وخاصة بإربيل المستوردة الشركات

 .التجارية والموالت البيع منافذ من العديد وتمتلك

 275 بتوفير جروب صوفي مجموعة قامت فقد وعليه

 التجارية الموالت أحد في المصرية للشركات محل

 لإلنتفاع وذلك ، مول جاليري ـ للمجموعة المملوكة

 الخدمات رسوم دفع مقابل مجانا   سنتين لمدة بها

 المستأجرة الشركات تكون أن بشرط الشهرية

   . فقط مصرية منتجات وتعرض مصرية

 من اإلستفادة في ترغب التي الشركات علي لذا

 في التجاري مكتبنا مع مباشرة التواصل العرض هذا

 :.التالية اإلتصال بيانات خالل من وذلك ، إربيل

  11465541-75-00964: تليفون

 erbil@ecs.gov.eg : ايميل
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 علي ليبيااألمن عقوبات مجلس 

 اإلتفاقات قطاعي من خطاب المجلس الى ورد

 اللجنة قيام بشأن الخارجية والتجارة التجارية

 مجلس عقوبات بتطبيق المعنية التنسيقية الوطنية

 التوصيات بقائمة إفادتنا ، الخارجية بوزارة األمن

 العقوبات لجنة خبراء لفريق النصفي بالتقرير الصادرة

 والكيانات لألفراد المحدثة القائمة وكذا ، ليبيا علي

 علي المفروضة األمن مجلس بعقوبات المشمولة

 . 6/11/2016 بتاريخ الصادرة ليبيا

 مجلس قرارات كافة علي اإلطالع لسيادتكم يمكن

 من ليبيا علي المفروضه بالعقوبات الخاصة األمن

 :.التالي اإللكتروني الرابط خالل

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctio

 /resolutions1970ns/ 

 الرئيسية
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 يطاليامعارض إ

 التمثيل مكتب من خطاب بورود بالعلم التفضل يرجي

 تفصيلي بيان به مرفقا   ، إيطاليا ـ بميالنو التجاري

 خالل اإليطالي بالشمال ستقام التي المعارض حول

 المكتب وتوصيات وتعليق رأي ومتضمنا   2018 / 2017

 يتعلق فيما وكذا ، إضافتها المقترح المعارض في

 المصرية المعارض هيئة بخطة المدرجة بالمعارض

 . إليها المشار الفترة خالل إيطاليا في ستقام والتي

 هذه علي الحصول تريد التي الشركة علي لذا

 البيانات على المجلس مع بالتواصل إفادتنا ، القائمة

 :التالية

 aec@aecegypt.com : االيميل -

 104: داخلي  25283611: تليفون -

على ان تكون الشركة مسددة الشتراك 

 2016المجلس لعام 

 الرئيسية
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 معرض البرازيل

 ، التجاري التمثيل من خطاب المجلس إلى ورد

 بالمنتجات المختص cotrijal  بمعرض إفادتنا بشأن

 خالل عقده والمقرر ، والبيطرية الزراعية والمعدات

 Nao بمدينة ويقام 2017 مارس 10-6 من الفترة

Me Toque أكبر ويعتبر سول دا جراند ريو بوالية 

 هذا في الالتينية وأمريكا البرازيل جنوب في معرض

 . المجال

 بهذا المشاركة في ترغب التي الشركة علي لذا

 ، المعرض مسئولي مع مباشرة التواصل المعرض

 :.التالية البيانات خالل من

 expodireto@cotrijal.com.br: ايميل

:  الموقع اإللكتروني

www.expodireto@cotrijal.com.br. 

  

علماً بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن المعارض 

 .السنوية المدعمة من المجلس 

 الرئيسية
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 معرض فيتنام

 بشأن ، التجاري التمثيل من خطاب المجلس الى ورد

 معرض من والعشرين السابعة الدورة بفاعليات إفادتنا

 Vietnam International Trade Fair الدولي فيتنام

 في 2017 ابريل 22- 19 من الفترة خالل عقده والمقرر

 المعارض وأكبر أهم من يعتبر والذي ، الفيتنامية العاصمة

 . الفيتنامية

 ، إليه المشار المعرض عن نموذج لسيادتكم مرفق

 الموقع زيارة لسيادتكم يمكن المعلومات من ولمزيد

 :.التالي اإللكتروني

 vn/en.com.vietnamexpo.www 

  

 المعارض ضمن يدخل ال المعرض هذا بأن علماً 

 . المجلس من المدعمة السنوية

 الرئيسية

 تحميل
 المرفقات
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 ظبيبأبو الزراعية اإلبتكارات منتدي 

 بأبو التجاري التمثيل مكتب من خطاب المجلس الى ورد

 الذي الزراعية اإلبتكارات بمنتدي إفادتنا بشأن ، ظبي

 .2017مارس 21-20 من الفترة خالل ظبي أبو في سيعقد

 المصرية الشركات منح المنظمة الشركة عرضت كما

 سعر علي خصم المعرض في المشاركة في الراغبة

 مساحة تأجير تكلفة بأن علما   ، العرض أجنحة حجز

 شامل المربع للمتر دوالر 525 تبلغ بالمعرض العرض

 ، تجهيزات بدون المربع للمتر دوالر 425و للعرض تجهيزات

 الدخول إمكانية المعرض في المشاركة الشركات منح مع

 الثنائية اإلجتماعات لترتيب اإللكتروني التواصل نظام علي

 . مسبقا   أخري دول من المشاركة الشركات مع

 الذي المعرض منها فاعليات عدة إلي المنتدي وينقسم

 المجاالت مختلف في المتخصصة العارضه الشركات يضم

 مثل المستدامة الزراعية المستلزمات مجاالت منها

 الرئيسية

 مكافحة ومنتجات معدات ، األعالف ، الزراعية المعدات

 الري وأنظمة ومعدات ، المشاتل ، األسمدة ، اآلفات

 ، الزراعية والصوب المالحة بالمياه الزراعة ونظم ، الحديث

 مراكز بعض مشاركة إلي باإلضافة وغيرها التبريد وانظمة

 عدد تنظيم المنتدي خالل يتم كما ، والجامعات البحوث

 والمتخصيين العلماء لكبار القصيرة المحاضرات من

 والمجاالت الزراعة مجال في إلبتكارات المطورة والشركات

 . بها المتعلقة

 ، المعرض هذا في المشاركة تريد التي الشركة علي لذا

 الخميس أقصاه موعد في المجلس علي تأكيد إرسال

2016/12/15 . 

 :مع المجلس على البيانات التاليةللتواصل 

 aec@aecegypt.com : االيميل •

 104: داخلي  25283611: تليفون •

تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس أن على 

 2016لعام 
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 خطة المعارض بدولة بيالروسيا

 لزيادة جديدة أسواق لفتح المجلس سعي إطار في

 مكاتب مع بالتعاون و بالخارج الزراعية الحاصالت صادرات

 التمثيل من خطاب المجلس الى ورد ، التجاري التمثيل

 المعارض بخطة إفادتنا بشأن بيالروسيا بدولة التجاري

 على يشرف التي و ببيالروسيا تعقد التي الدولية

 . BELEXPO القومي المعارض مركز تنظيمها

 المعارض ضمن تدخل ال المعارض هذه بأن علماً 

 .بالمجلس المدعمة السنوية

 من صورة علي الحصول تريد التي الشركة علي لذا

 البيانات على المجلس مع بالتواصل إفادتنا القائمة

 :التالية

 aec@aecegypt.com : االيميل •

 104: داخلي  25283611: تليفون •

على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس 

 2016لعام 

 

 الرئيسية

mailto:aec@aecegypt.com


إعفاء واردات المفوضية االقتصادية لالتحاد االوراسي 
 من الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات

 مكتب رئيس / السيد من خطاب المجلس الى ورد

 المفوضية قرار بشأن بموسكو المصري التجاري التمثيل

 عضويته في يضم الذي و األوراسي لإلتحاد اإلقتصادية

 قيرغيزستان – كازاخستان – بيالروسيا – روسيا ) من كال  

 ) من الدول هذه واردات إعفاء بشأن ( طاجيكستان –

 أية من ( الشمر – الينسون – الكمون بذور – البرتقال

 إعتبارا   القرار بهذا العمل يتم أن على ، جمركية رسوم

 . 2017 يناير 2 من

 القرار صورة علي الحصول تريد التي الشركة علي لذا

 :التالية البيانات على المجلس مع بالتواصل إفادتنا

 aec@aecegypt.com : االيميل •

 104: داخلي  25283611: تليفون •

على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس 

 2016لعامي 

 الرئيسية
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 ملتقى التوظيف و حفل تخرج 
 أخصائي التصدير

 التجارة تدريب مركز من خطاب المجلس إلى ورد

 حضور دعوة بشأن ، الصناعة و التجارة وزارة – الخارجية

 على التخرج شهادات توزيع و االول التوظيف ملتقى

 تنفيذه تم الذي و التصدير أخصائي الخريجين السادة

 التجارة لتمويل االسالمية الدولية المؤسسة مع بالتعاون

 من كادر إعداد الى االول المقام في تهدف كانت التي و ،

 ، المصرية التصدير بشركات للتوظيف التصدير أخصائي

  الموافق الخميس يوم يعقد سوف الملتقى هذا بأن علما  

 الساعة ، النيل قاعة ، كونراد بفندق 15/12/2016

 .صباحا   العاشرة

 التأكيد الملتقى هذا  حضور تريد التي الشركات على لذا

 بيانات خالل من الخارجية التجارة تدريب مركز مع مباشرة

 : االتية االتصال

 . 22674342 : تليفون

 .012291419450 : محمول

   org.info@fttceg : ايميل

 الرئيسية
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و فحص الموالح ... اللجنة الثالثية 
 بمحطات التعبئة

 بعض من المطلوبة الحجرية اإلشتراطات إلى باإلشارة

 التي و مصر من الزراعية للحاصالت المستورده الدول

 cold treatment بالبريد معالجة نظام عمل تشترط

 أية على القضاء لضمان وذلك اليهم المصدرة للشحنات

 . الفاكهة لذباب أطوار

 عند الحاويات فتح عدم لضمان أنه بالعلم التفضل يرجى

 قد مما الرقابية الجهات طريق عن الشحن لميناء الوصول

 . بالخارج الشحنات لرفض يؤدي و التبريد دورة على يؤثر

 بمحطات الشحنات هذه مثل فحص سيادتكم من نرجو

 في المتمثلة و المختصة الفحص لجان وجود في التعبئة

 ) الصادرات على الرقابة و الزراعي الحجر و الجمارك

 الشحنات لهذه جمركي سيل لعمل ( الثالثية اللجنة

 ميناء وصول عند فتحها عدم لضمان المحطة داخل

 .الشحن

 الرئيسية



 نشرة غرفة التجارة البريطانية
EBCCE-newsletter 

في إطار حرص المجلس على فتح قنوات جديدة في 

المتعلقة أخر اإلخبار كافة دول العالم للحصول على 

أعضاء للشركات إتاحتها بقطاع التصدير الزراعي و 

 .المجلس لالستفادة من هذه المعلومات 

المجلس لعضوية غرفة التجارة المصرية إنضم فقد 

البريطانية و مقرها لندن و سيتم موافاة المجلس 

التي تصدرها اإلخبارية بصفة مستمرة بالنشرات 

اإلعضاء للسادة بإتاحتها الغرفة و سيقوم المجلس 

حيث  بالمجلسالخاص اإللكتروني من خالل الموقع 

 . يمكن الوصول إليها عبر الوصالت المشار إليها

 

 هنا اضغط لزيارة موقع المجلس 

 

 الرئيسية

 موقع المجلس



FPC news 

الي النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي باإلشارة 

والذي يقع مقره في )المنتجات الزراعية البريطاني 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو بهذا  ( لندن

، ويقوم المجلس بتعميمها علي الشـركات اإلتحاد 

أعضـاء المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه هــذه النشـرة 

المتعـلقة بتجارة إسـتيراد الخضر اإلخبار من أهـم 

 .والفاكهة في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب  

يومية إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النشرة 

اإللكتروني بدال  من إسبوعيه ويتم نشرها علي الموقع 

 .للمنظمة 

اإلطالع ،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في 

الضغط على الوصالت المشار اليها علي هذه النشرات ، 

 .على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس 

 موقع المجلس لزيارة موقع المجلس 
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ifresh 

الذي اقيم و  ifresh 2016إنتهت بنجاح فاعليات معرض 

 November 16-14الفترة الصين في  -شنغهايبدولة 

2016. 

يعتبر من أهم المعارض في السوق و هذا المعرض  -

 .االسيوي التي تغطي مجال تجارة الخضر و الفاكهة

أن المشاركة المصرية هذا العام كانت الجدير بالذكر  -

متر مربع  60من خالل جناح قطااعي بمساحة إجمالية 

حيث انها اول مشاركة بالمعرض و قد قام بالعرض داخل 

 . شركات مصرية  7هذه المساحة عدد  
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نسعد بآرائكم و إقتراحاتكم حول مضمون و 
 محتوى هذه النشرة 

 على إيميل

   
mali@aecegypt.com  

aec@aecegypt.com    

 يمكنكم اإلطالع على اإلعداد السابقة من هنا

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


Thank you 


