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الموضوعات المطروحة داخل النشرة هي عبارة عن الموضوعات التي سبق و تم إرسالها

د الى األعضاء على مدار الشهر و النشرة ما هي اال تجميع لهذه الموضوعات في مكان واح

.تسهيالً على السادة االعضاء

شكراً   

فريق المجلس التصديري للحاصالت الزراعية

ملحوظة هامة

عدد

53



فرص تصديرية موضوعات عامة

المعارض ةدراسات تسويقي

اإلحصــــــائيات
عدد

53



موضوعات

عـــــامة

عدد

53



بالعراققصرخالل ميناء أم من دخول البضائع والمركبات إشتراطات

نظيم بدول العراق والتي تهدف إلي تالجمركي ضوء من ما وصل للمجلس من وزارة التجارة والصناعة بشأن آلية العمل في 

ـ :طريق المراكز الجمركية في ميناء أم قصر األوسط، كما يلي عن عملية دخول البضائع والمركبات 

.راً إنجاز المعامالت الجمركية لآلليات والمعدات والسيارات والدراجات كافة في مركز جمرك أم قصر األوسط حصيكون •

.صراً عبر مركز جمرك أم قصر األوسط ح( أو من قبله ) إنجاز معامالت البضائع المستوردة لمصلحة القطاع العام يكون •

:علي مزيد من المعلومات، برجاء الضغط على الرابط التاليلإلطالع
المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/N1807181.pdf


تصدير المنتجات الزراعية العضوية

ل القرارات إطار دور المجلس بمتابعة أخر المستجدات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية العضوية، فقد تم  تفعيوفي 

، وذلك لحين 2018لسنة 1412، 1411رقمي (  فيما يتعلق بالزراعة العضوية ) الصادرة عن وزارة الزراعة الوزارية 

ركزيةالمإصدار قانون الزراعة العضوية والمعروض حالياً مشروعه علي مجلس النواب ، فضالً عن التنسيق مع اإلدارة 

هذه وتكونعضوي، الزراعي بعدم السماح ألي شحنات عضوية بالتصدير غير مصحوبة بشهادة تصدير منتج للحجر 

علي أن تبين هذه الموافقة تسجيل العضوية، الزراعة ، والمعمل المركزي للزراعة وزارة مصحوبة بموافقة الشهادة 

(.ية وذلك لحين إصدار قانون الزراعة العضو) العضوية، بالمعمل المركزي للزراعة الشهادات الذي أصدر مثل هذه المكتب 

تحميل المرفقاتعلى القرارين الوزاريين المشار إليهما، برجاء لإلطالع

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/N1807182.pdf


تعليمات الحجر الزراعي لمصدري العنب

لزراعية اوالتحديات أمام صادراتنا العقبات ضوء دور المجلس في متابعة قطاع التصدير الزراعي والعمل علي تخطى وفي 

يرة من األخاآلونه المركزية للحجر الزراعي المصري بتالحظ تعدد المخالفات في اإلدارة ، فقد تم إخطارنا من قبل المصرية

.العنبتعبئة محطات وذلك من خالل تقارير لجان المتابعة والتفتيش علي العنب، قبل مصدري 

المجلس ويهيب العنب، وعليه أصدر الحجر الزراعي بعض التعليمات الخاصة بفحص 

.  التعليماتالمصدرين باإللتزام بهذه السادة 

.تحميل المرفقاتعلي التعليمات المذكورة، برجاء لإلطالع

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/N1807183.pdf


الخاص بتصدير الفلفل إلى السعودية26منشور رقم 

المنشورعلياإلطالعالمصدرينبالسادةالمجلسفيهيبالسعوديةإلىالفلفلتصديرإطارفي

إليالفلفلتصديرإشتراطاتبشأن،الزراعيللحجرالمركزيةاإلدارةمنوالصادر(2018لسنةوتعديله26رقم)

.السعودية

المسموحمنأعليبحدودالمبيداتمتبقياتمنالمنتجخلولضماناألرضمنعينةبسحبستقومالثالثيةاللجنةبأنآعلم

للتصديرمعدالالمنتجمنعينةسحبيتمالعينةبنجاحالنتيجةظهوروبعد،للتصديرليستالعينةهذهبانالعلممعبها

.السعوديةالعربيةالمملكةإليالمنتجهذاتصديرألعتمادالتعبئةمركزأوالمحطةداخل

بطلبالتقدمالسعوديةدولةإليالفلفلتصديرفيترغبالتيالشركاتالسادةعليلذا

إليفادمنهاالتصديرسيتمالتيالمزرعةكودبهموضحبالمجلسواألعتمادالفحصإلدارة

.التحليلعينةوسحبللمزرعةتقيمإعادةلعملثالثيةلجنة

المرفقاتتحميلبرجاء،26رقممنشورعليلإلطالع
المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/N1807184.pdf


بشأن تصدير العنب إلى كندا28منشور رقم 

المنشورعلياإلطالعالمصدرينبالسادةالمجلسفيهيبكنداإلىالعنبتصديرإطارفي

(27)رقمللمنشورإلحاقاً وذلكالزراعي،للحجرالمركزيةاإلدارةمنوالصادر(24/6/2018بتاريخالصادر28رقم)

:اآلتيتقررفقدوعليهكندالدولةالعنبتصديربشأن،2018لسنة

إلعتماديةالزراعللحاصالتالتصديريالمجلسإليبطلبتتقدمأنكندادولةإليعنبتصديرفيالراغبةالشركاتعلي•

النباتيةالصحةإشتراطاتمراعاةمع،2017لسنة670المشتركالوزاريالقرارلمنظومةطبقاً وذلك،المزرعة

.الكنديالجانبمنالمطلوبة

.(لكندامعتمدة)تصبحالمزارعهذهفإن(للصينإعتمادهاوتم)عنبمزارعلديهاالتيالشركات•

،قبلمنينللصمعتمدةتكنولم،كندالدولةإنتاجهاتصديرفيالرغبةلديهاالتيالعنبمزارعإعتمادطلباتتقديمويتم

إعتمادأثناءكندالدولةالعنبلتصديرتوافرهاالواجبالشروطومعرفةبالمجلسواإلعتمادالفحصإدارةإلي

.المزارع

ـ:التاليةاإلتصالبياتاتخاللمنالتواصليرجيبالمجلس،واإلعتمادالفحصإداةمعللتواصل

107ـ117ـ116:داخلي25283611:تليفون

01226786769:موبايل

inspection@aecegypt.com:إيميل
analysis@aecegypt.com

التاليالرابطعلىالضغطبرجاء،28رقمالمنشورعليلإلطالع

المرفقات

mailto:inspection@aecegypt.com
mailto:analysis@aecegypt.com
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/N1807185.pdf


بعثة تجارية قادمة من جواتيماال إلى القاهرة

الشركاتوممثلياألعمالرجالمنعددتضم"جواتيماال"منقادمةتجاريةلبعثةبالتحضيرالصادراتتنميةهيئةتقوم

طبقاً وذلك،المصرييناألعمالرجالمننظرائهممعلقاءاتلعقد،2018أكتوبرشهرخاللالقاهرةلزيارةالجواتيمالية

.بينهماالمشابهةلألنشطة

:التاليةالمنتجاتفيتتمثلجواتيماالإلىالمصريةللشركاتالمتاحةالتصديرمجاالتبأنعلماً 

.(السودانيالفولـاألعشابـالتوابل)

:التاليةالمنتجاتفيتتمثلمصرإليالجواتيماليةللشركاتالمتاحةالتصديرمجاالتو

.(النخيلزيتـالكاكاوـالسكرـالبنحبوبـالحبهان)

لعلمامعمباشرة،الصادراتتنميةهيئةمخاطبةاللقاءات،بهذهالمشاركةفيالراغبةالمجلسأعضاءالشركاتعلىلذا

منالصادراتتنميةهيئةمخاطبةويمكنالهيئة،منإرسالهتمكماالبعثةعنالمتاحةالمعلوماتهيالمعلوماتهذهبأن

ـ:التاليةالتواصلبياناتخالل

37493921ــ37493920:تليفون

33370045:فاكس

eda@eda.gov.eg،h.eldakroury@eda.gov.eg:إيميل

mailto:eda@eda.gov.eg
mailto:h.eldakroury@eda.gov.eg


من القيمة المضافةالمصرية الصادراتبإعفاء ( 7)تعليمات رقم 

تمفقد،ينالمصدرالسادةتواجهالتيالعقباتلتذليلبالدولةالمعنيةالجهاتوجميعالمجلسبينالمثمرالتعاونإطارفي

لشحناخدماتعليالمضافةالقيمةمشكلةحلعليللعملالمصريةالضرائبمصلحةمعالسابقةالفترةخاللالتواصل

.خاصةبصفةالزراعيةوالصادراتعامةبصفةللصادرات

2018لسنة(7)رقمتعليماتبإصدارالمصريةالضرائبمصلحةرئيس/السيدقامفقدوعليه

.(المضافةالقيمةضريبةمنالخدماتهذهبإعفاء)

.المرفقاتتحميلبرجاءالمزيد،علىلإلطالع

المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/N1807186.pdf


المصريةللصادرات الجديدةتطوير المنظومة 

تموالتى2017لسنة670رقمالمشتركالوزاريالقراربشأنهاالصادرالجديدةالتصديريةالمنظومةإلىباإلشارة

المجلسحرصإطاروفي،الرمانمحصولعلىتطبيقهاوجاريوالجوافةوالفلفلوالفراولةالعنبمحاصيلعلىتطبيقها

.ةالزراعيصادراتناحمايةعلىويعملالمصدرينوالسادةالزراعيالتصديرقطاعيخدمبماالمنظومةأداءتطويرعلى

الجديدة،ريةالتصديالمنظومةتطبيقعندسيادتكمواجهتمشاكلأوسلبياتبأيبإفادتناالتكرمسيادتكممننرجوفإننا

منسيادتكمترونهاقدمقترحاتوأي،القطاعبهذاللعامليناإلساءةفييرغبمنبهاقامللمنظومةإختراقاتأيوكذا

سالمةمنتضالتىالتنفيذآلياتتطويرمنمستمرةبصفةنتمكنحتىوذلك،بأدائهاواإلرتقاءالمنظومةتطويرشأنها

.التصديريةالعمليةعلىإضافيعبئذلكيمثلأندونالتطبيقوسهولة



مطبقي المبيدات

األسواقلمختلفالمصريةالزراعيةصادراتنانفاذدونتحولالتىالمعوقاتكافةبدراسةالمجلسإهتمامإطارفي

.المصدرةالزراعيةللشحناتالرفضإخطاراتتزايدأهمهامنوالتىالعالمية

المزارعفيالرشبعملياتالمختصينغيرقيامفييتمثلالمشاكلهذهأسبابأهمأنتبينالموقفبتحليلالمجلسقامقد

إلىيؤديماوهوعلميةغيروبطرقسليمةغيربأسسالرشبعملياتالقيامعليهيترتبماوهومنهاالتصديريتمالتى

.المبيداتبمتبقياتالمصدرةالشحناتتلوث

قيكمطبللعملاألفرادبعضتدريبعلىتعملاألراضيوإستصالحالزراعةبوزارةالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةوإن

ماويةالكيللمبيداتواعيالغيراإلستخداملمواجهةوذلكالمختلفةالمحافظاتفيوالفاكهةالخضرمزارعفيالمبيدات

علىربيقماوإعتمادتدريبمنبالفعلاللجنةتمكنتوقد،الغذاءسالمةمتطلباتفيهتتحقآمنمنتجإنتاجولضمان

.المهمةبهذهللقيامفرد2500

دريبهمبتالمبيداتلجنةقامتالذينالمبيداتمطبقيببعضالخاصةاإلتصالبياناتعلىبالحصولالمجلسقاموقد

بدراسةالتكرمالشأنهذافيسيادتكممنونرجو،الحقوقتفيلسيادتكمالقائمةباقيبإرسالنقومأنعلىوإعتمادهم

بياناتميمتعأوالخاصةشركاتكممزارعفيمبيداتكمطبقيوتعينهمبهماإلستعانةخاللمنوذلكمنهماإلستفادةكيفية

فيالرشعملياتفيبهملإلستعانةالموقرةشركاتكممعهمتتعاملالذينالموردينالسادةعلىبهمالخاصةاإلتصال

تمتبقيابسببالموالحلصادراتالرفضإخطاراتتزايدلمواجهةأولىكخطوةوذلكمنها،التوريديتمالتىالمزارع

.الموضوعهذالمناقشةممكنوقتاقربفيسيادتكممعاإلجتماعلحين،المبيدات

المرفقاتتحميلبرجاءالمعلومات،منمزيدعلىلإلطالع
المرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/badry/2406181.pdf


بطاطسأكواد8على المفروض الحظررفع السلطات الروسية 

.المعنيةالجهاتمعبالتعاونوذلكالمصدرين،السادةتواجهالتيالعقباتتذليلفيالمجلسدورإطارفي

الزراعيالحجربحضوروالبيطريالزراعيللحجرالروسيةالفيدراليةالهيئةمسئوليمعباإلجتماعالمجلسقامفقد

وسيةالرالمصريةاللجنةأعمالمنعشرالحاديةالدورةفعالياتهامشعليوذلك،بموسكوالتجاريومكتبناالمصري

المصريةالبطاطسمن(أكواد8)عليالروسيةالسلطاتفرضتهالذيالحظررفععناإلجتماعهذاأسفر،المشتركة

هذهمنالتصديريستأنفأنعلي،2015عاممنذمفروضكانوالذي،PFIالبنيالعفنمنالخاليةالمناطقداخل

ـ:كالتاليوهي،2018يونيو6منإعتباراً ،األكواد

48,09,15ــ45,11,49ــ45,10,17ــ45,11,08

45,10,03ــ02,03,09ــ45,10,02ــ64,01,07



بالهند -  NIPAHوباء 

الفاكهةطريقعنينتقلقاتلفيروسعنعبارةوهوNIPAHوباءإليالهنديةKERALAواليةتعرضت

منسالفيروينتقلحيث،الخفاشهوللمرضالرئيسيالمضيفبأناألوليةالمعلوماتوتشير،المصابةوالخضار

عشرةاةوففيتسببوقد،(الموز،التمر،المانجو)خاصةيلمسهاأوعليهايتغذىالتيالفاكهةإليالخفاشإفرازات

.إليهاالمشارالهنديةالواليةفيأشخاص

منالطازجةوالفاكهةالخضرواتأنواعبعضإستيرادعليحظرلفرضاإلماراتدولةمثلالدولبعضدعيمما

الذيالعجزلسداإلماراتدولةإليالزراعيةصادراتنالزيادةفرصةتوجدأنهالمجلسويري،الهنديةKERALAوالية

.الهنديةKERALAواليةمنوالفاكهةالخضارمنوارداتهابعضعليبهقامتالتيالحظربعديظهرسوف



فرص

تصديرية

عدد

53



تصديريةالفرص ال

المحاصيل الزراعية والعمل علي توفير الفرصمن في إطار دور المجلس في زيادة وتنمية الصادرات المصرية 

لتجاري للسادة المصدرين، فقد تلقى المجلس عدد من الفرص التصديرية من مكاتب التمثيل االتصديرية بالخارج 

.  بالخارجالمصري 

:  الروابط التاليةللحصول علي هذه الفرص التصديرية، برجاء الضغط علي 

1الرابط 

2الرابط 

3الرابط 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0606181.rar
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/13071.pdf
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/2406181.pdf


دراسات

تسويقية

عدد

53



دراسات تسويقية

دراسات في إطار دور المجلس لتوفير المعلومات عن األسواق الخارجية للسادة المصدرين فقد تلقى المجلس عدد من ال

.  التسويقية من مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، تحتوي علي أهم المعلومات المتعلقة بهذا السوق

ـ :ويتوافر دراسات تسويقية مختلفة لدي المجلس وهي علي النحو التالي

.تسويقية عن الخضار والفاكهة داخل السوق الهولندي دراسة •

.تسويقية عن الخضار والفاكهة داخل السوق التشيكي دراسة •

بندآ877منة قيام الحكومة الجزائرية بإصدار قائمة جديدة متض+ بين مصر و الجزائر التجارىللتبادل تحليلىببيان •

.اإلستيرادممنوعة من 

ق قائمة بأهم مستوردي الزيتون داخل السو+ األسبانيتسويقية عن سوق زيت الزيتون داخل السوق دراسة •

.  األسباني

.  األندونيسيتسويقية عن العنب داخل السوق دراسة •

تحميل المرفقاتعلي هذه الدراسات التسويقية، برجاء للحصول 

المـــــــــرفقــــات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0606182.rar


المعارض

عدد

53



2019معرض سوسنة باألردن 

تقني الاإلستشاريوفي إطار الترويج التجاري للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج، فقد تلقي المجلس من المركز 

، والذي سيقام بالتعاون مع وزارة الزراعة األردنية خالل الفترة من ( 2019السوسنة ) للمعرض الزراعي الدولي المنظم 

.باألردنفي أرض المعارض ــ طريق المطار 2019مارس 27: 25

دولة 22، حيث حقق المعرض مشاركات واسعة من أكثر من 2003ظل النجاحات المستمرة للمعرض منذ بدايته عام وفي 

زائر من داخل األردن وخارجه ، والذي أدي بدوره 5000عربية وأجنبية ، وإستطاع خالل السنوات السابقة جذب أكثر من 

راعة إلي فتح أسواق تصديريه للمشاركين وفرص إستثمارية متميزة، وسوف يتم تنظيم المعرض من خالل وزارة الز

.والمركز اإلستشاري التقنياألردنية 

برجاء التواصل مباشرة مع الجهة المنظمة المركز اإلستشاريالمعرض، ولمزيد من المعلومات وكيفية المشاركة في 

ـ:من خالل بيانات التواصل التاليةالتقني 

سمير عويس/ روان عويس ــ مهندس/ مهندس

5519938-6-962: +فاكس5533386-6-962+ــ 5531179-6-962: +تليفون

conferences@tc-center.comــinfo@tc-center.com: إيميل

7421556-79-962: +موبايل

www.tc-center.com: الموقع اإللكتروني

:  على مزيد من المعلومات،  برجاء الضغط على الرابط التاليلإلطالع
الرابط

mailto:info@tc-center.com
mailto:conferences@tc-center.com
http://www.tc-center.com/
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/0506181.pdf
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إجمالي صادرات الحاصالت الزراعية بيان بيان إجمالي صادرات الحاصالت الزراعية  الموسم

مايوالفترة من بداية سبتمبر إلى نهايةخالل الحالي مقارن بنفس الفترة من الموسم السابق الموسم 

8201الحالي مقارن بنفس الفترة من الموسم السابق خالل الفترة من بداية سبتمبر إلى نهاية إبريل

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات-مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر

الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

الكمية باأللف طن القيمة بالمليون دوالر

2017-2016موسم  3,277 1,764

2018-2017موسم  3,598 1,848
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رة من بيان صادرات الحاصالت الزراعية موزع على األصناف الموسم الحالي مقارن بنفس الفت

(مايوإلى نهاية سبتمبر )الموسم السابق خالل الفترة من 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات-مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر

الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  

القيمةالكمية  القيمة بالدوالر الكمية بالطن القيمة بالدوالر الكمية بالطن

%18%1,516,367602,983,0711,623,532711,956,9517الموالح1

%12-%676,821228,255,599706,995201,761,1034بطاطس2

%23%291,369110,580,082417,621135,874,07043بصل3

%12-%119,72695,637,694146,68283,904,86423رومان ، طازج 4

%33%59,98753,565,39082,11071,104,97137فاصولياء جافة5

%1%57,91536,909,13572,70537,409,14826طماطم6

%180%19,27638,505,96556,739107,814,011194عنب طازج7

%3-%7-46,48573,886,95943,44471,366,967فول سودانى8

%1-%6-44,74020,568,36742,19020,446,834فول عريض9

%16-%39,75060,056,96340,13750,321,0931زهور القطف و نباتات الزينة و النخيل10

%30-%27-38,55090,304,99227,99163,281,681فراولة طازجة11

%20%20,33919,714,65427,76523,642,33937مانجو12

%1-%25,60647,118,25427,31246,655,7537نباتات طبية و عطرية13

%13%20,0659,993,20324,40111,263,68022بطاطا حلوة14

%5-%24,34735,698,20424,25834,039,0070فاصولياء خضراء15

275,159240,432,617233,730176,697,349-15%-27%

3,276,5011,764,211,1483,597,6121,847,539,81910%5%

نسبة الزيادة او النقص %

محاصيل اخرى

اإلجمالي

الصنفم
موسم 2017-2018موسم 2017-2016



فسبنبيان صادرات الحاصالت الزراعية موزع على التكتالت الجغرافية الموسم الحالي مقارن 

(مايوإلى نهاية سبتمبر )الفترة من الموسم السابق خالل الفترة من 

القيمةالكمية  القيمة بالدوالر الكمية بالطن القيمة بالدوالر الكمية بالطن

1,424,910749,111,3111,523,598666,386,9697%-11%

741,819306,749,962880,651383,815,79319%25%

728,033486,813,623765,700535,322,3665%10%

344,745183,313,913381,508218,597,06811%19%

18,14013,952,62723,11217,432,24427%25%

18,85324,269,71323,04325,985,37822%7%

3,276,5011,764,211,1483,597,6121,847,539,81910%5%

دول اإلتحاد األوروبى

دول آسيا

دول أفريقيا

دول األمريكتين و استراليا

اإلجمالي

دول أوروبية خارج اإلتحاد األوروبى

التكتل اإلقتصادي
نسبة الزيادة او النقص %موسم 2017-2018موسم 2017-2016

دول عربية 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات-مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر

الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



ترة بيان صادرات الحاصالت الزراعية موزع على أهم الدول الموسم الحالي مقارن بنفس الف

(مايوإلى نهاية سبتمبر )من الموسم السابق خالل الفترة من 

القيمةالكمية  القيمة بالدوالر الكمية بالطن القيمة بالدوالر الكمية بالطن

%26%623,325243,696,178737,484307,394,10518روسيا االتحادية1

%2%513,321266,689,074638,651272,602,01824السعودية2

%6%175,38889,589,758212,17194,787,20021االمارات العربية المتحدة3

%35%180,10495,491,433209,249128,470,57616هولندا4

%34%111,16180,293,774138,524107,978,55725المملكة المتحدة5

%41%90,27848,784,885127,89568,616,50242العراق6

%11%105,36554,618,544105,11560,375,0570الصين الشعبية7

%67-%52-213,021123,929,148101,64741,329,558الكويت8

%70%49,97621,690,18499,81736,850,041100سلطنة عمان9

%20-%35-133,64594,201,01987,38075,199,115ايطاليا10

%122%40,33119,986,84485,38744,444,971112الهند11

%27-%25-103,72043,581,60778,15431,682,172لبنان12

%31-%18-92,89047,969,13076,57632,897,231األردن13

%27-%19-89,86530,647,89572,62122,339,536اليونان14

%81%41,08117,598,43572,34431,900,06476اوكرانيا15

713,029485,443,241754,596490,673,1156%1%

3,276,5011,764,211,1483,597,6121,847,539,81910%5%

نسبة الزيادة او النقص %

دول اخرى

اإلجمالي

الــدولــــهم
موسم 2017-2018موسم 2017-2016

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات-مستودع بيانات التجارة الخارجية / المصدر

الموسم التصديري يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالي  



شكراً 
ىفي انتظار مقترحاتك عل

:االيميل التالي
aec@aecegypt.com
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