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جيد
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تضرر بعض المحاصيل 
في ايطاليا بسبب سوء

االحوال الجوية

ن التبادل التجاري بي
مصر وروسيا

الخاص 14منشور رقم 
بالجوافة والرمان منتدى موسكو

مشاكل التصدير الى 
تركمستان

صرف المستحقات 
شركات لدي 

الصندوق
المعارض

ةالفرص التصديري الدراسات التسويقية النشرات



يالتجارالتمثيلمكتبمنخطابالمجلسالىورد

بينيالتجارالتبادلبتطورإفادتنابشأنبموسكو،

.الزراعيةالسلعمجالفيوخاصةوروسيامصر

يالتجارالتبادلتطورمؤشراتلسيادتكممرفق

لخالمنعليهااإلطالعويمكنوروسيا،مصربين

المرفقتحميل

المرفق

وروسياالتبادل التجاري بين مصر 

http://aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Home.aspx
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/13-3.pdf


س وتسةاطط من مكتب التمثيل التجاري بميالنو ، بشأن إفادتنا بالتقرير الذي أعده المكتب عن سوء حالةة الطقةورد الى المجلس خطاب 

مةن متوسةةط أسةةلار الخلةةر وال اكهةة ، حيةةز أعلةةن المةةزارعين نةةدرة % 20الثلةو  فةةي إيطاليةةا ، والةةذي أدي بةدوره إلةةي زيةةادة نحةةو 

السةيء طقةس والخلر خالل ال ترة بين فصةلي الربيةع والصةي  ، كمةا أولةق التقريةر أن الال واكه المحاصيل ووجود زيادة في أسلار 

) ل الموسةمية األسةلار خةالل تلةل ال تةرة ، خاصةة بالنسةبة للمحاصةيإرت ةاعأدي أيلاً إلي تلطل في تسليم المحاصةيل ممةا يسةافم فةي 

فةي األسةلار المدفوعةة لمزارعةي الطمةاطم وال ل ةل إنكمةا 2018وطةد شةهد شةهر ينةاير ( الكورجيةتالخرشو  ـ الطماطم ـ ال ل ل ـ 

.بملدل النص  مقارنة باللام الماليإنخ لتوالخس والتي 

سية لألصةنا  لذا علي الشركات اعلاء المجلس المهتمة بالتصدير إلي السوق اإليطالي ، القيام بإرسال عروض تصديرية بأسلار تناف

وذلةل حتةي الصةحية األوروبيةة ،اإلشتراطاتعلي مكتبنا التجاري بميالنو ، مع لمان سالمة المحاصيل وتوافقها مع بلاليهالمذكورة 

روض التصةديرية يتمكن مكتبنا التجاري بميالنو تلميم اللروض المرسلة علي الجهات الملنية في إيطاليا ، ويمكن لسيادتكم إرسال الل

ـ:علي بيانات المكتب وفي كالتالي

874039-902-003: تلي ون

867476-902-003: فاكس

milano@ecs.gov.eg: إيميل

االحوال الجويةسوء تلرر بلض المحاصيل في ايطاليا بسبب 



مةةن اإلدارة المركزيةة للحجةةر الزراعةي ي يةةد بقيةةام ورد الةى المجلةةس خطةاب 

درة السلطات الروسية ب رض حظر مؤطت على كافة شحنات البطاطس المص

مةارس 16من إعتباراً وذلل ( 45.13.15)و ( 86.07.03)من الحولين 

ية ، الجاري بما فيها الشحنات الموجودة حاليةاً فةي طريقهةا للمةوانر الروسة

حيةز لةن يسةمق بةدخول أي شةةحنات بطةاطس مصةدرة مةن فةذين الحولةةين 

شحنة ( 2)لألرالي الروسية بدءاً من فذا التاريخ  ، وذلل بسبب رصد عدد 

. بطاطس غير مطابقة لمتطلبات الصحة النباتية الدولية والروسية 

طاطس برجاء الت لل بالللم واإلحاطة ، ويهيب المجلس بالسادة مصدري الب

لرورة مراعاة متطلبات الجانةب الروسةي فةي شةحنات البطةاطس المصةدرة

ادرات إجةراءات أكثةر تشةدداً لةد صةبإتخةاذتجنباً لقيام السةلطات الروسةية  

.البطاطس المصرية 

مؤطت على البطاطسروسيا حظر فرض 



كةة في إطار متابلة المجلس لموط  الصادرات الزراعية المصرية إلى الممل

طاب من اللربية السلودية ، يرجى الت لل بالللم أنه طد ورد إلى المجلس خ

اعيةةة مكتةب التمثيةةل التجةاري بالريةةاض ي يةد بلةةرض بلةض المنتجةةات الزر

ال يليق المصرية في إحدى سالسل السوبر ماركت السلودية بشكل غير جيد

.بسملة الصادرات المصرية 

ل وعليه فإن المجلةس يهيةب بالسةادة األعلةاء لةرورة اإلت ةاق مةع سالسة

كل جيد يتم التلامل ملها على عرض المنتج المصدر بشالتىالسوبر ماركت 

الشةركات المصةةدرة بجةةودة ومسةتوى ونوعيةةة مةةواد إفتمةةام، مةع لةةرورة 

.التلبئة والتغلي  المستخدمة في الصادرات الزراعية 

عرض المنتجات الزراعية المصرية بالسلودية بشكل غير جيد



وال ـاكهـةالخلـرمحـاصيـلوتصـديرإنتـا بمنظـومةوالخاص،2017لسنة670رطـمالمشترلالوزارىللقـرارباإلشـارة

طيامليعالقــرارينـصووال ل ل،وال راولةاللنبمنمصرصادراتعلىالموسـمفـذاتطبيقـهتموالـذى،تصـديرياً الهـامة

.بلالمقالمـوسممنبـدءاً عليهاالمنظومةتطبيقسيتمالتيالمحاصيلبتحـديدالزراعيةللحاصالتالتصديريالمجلس

السادةمنفنرجووعليه،الجوافةوالرمانمنمصرصادراتعليالمنظومةفــذهتطبيقتقرربأنهبالللمالت لليرجى

–105شارعمكرر90)باللنوانللمجلسالتوجهسرعة،عنبأورمانأوجوافةمزارعلديهمالذينوالمنتجينالمصدرين

-:التاليةالمواعيدوفق(الملاديحدائق

2018مارسأولمنواإلعتمادال حصطلبتلقيبدءالجوافة-

2018مارسأولمنواإلعتمادال حصطلببدءتلقياللنب-

2018ابريل15منواإلعتمادال حصطلببدءتلقيالرمان

زيارةبمتخصصةلجانستقومبأنهعلماً ،التلبئةمركزأوالمحطةأوللمزرعةسـواءواإلعتمادالتسـجيلطلبإلستي ــاء

.الجديدةالصادراتمنظومةوفـقالشروطعليهتنطبقمنوإعتمادل حصهاوالمزارعالتلبئةومراكزالمحطات

أوالمالىمالموسإعتمادفاتمالتىسواءالمزارعلكافةوال حصالتسجيليتمسو وعليهسنويةبص ةيتماإلعتماد-:ملحوظة

.إعتمادفايسبقلمالتى

اللنب والرمان والجوافةالمنظومة علي تطبيق 



ودبوجإفادتنابشأنالصادرات،تنميةصندوقمنخطابالمجلسالىورد

.الموطرةلشركتكمالصندوقلديماليةمستحقات

تقديملالصادراتتنميةصندوقإليالتوجهسرعةسيادتكممننرجواوعليه

ـ:ملحسابكمستحقاتكمتحويلمنالصندوقيتمكنحتيالتاليةاألوراق

.واألرطامبالحرو المصدرحسابرطمتقديم.1

ذللعلىلصالحةالمنصرفةالمبالغبتحويلالمصدرمنإطرارتقديم.2

.الحساب

على،بالصندوقالمصدرينخدماتبإدارةالمستنداتفذهتقديميتمأنعلى

ـ:التالياللنوان

(نصرمدينةـالملارضبأرضاإلستثمارصالةمبني)

شركات لدي الصندوقصر  المستحقات 



رجالوتنظيماتالتصديريةللمجالساللامةاإلدارةمنخطابالمجلسالىورد

ةالمشتركللجنةالثانيةالدورةاجتماعاتعقدسيتمأنهإفادتنابشأناألعمال،

ال ترةخاللعقدفاوالمزمعوال نيوالللمياالطتصاديللتلاونالتركمانيةالمصرية

والتلاوناالستثماروزيرةالدكتورةالسيدةبرئاسةبالقافرة2018مايو2-3

.الدولي

مصربينالتجاريةاللالطاتعنمختصرةعالطاتمذكرةلسيادتكممرفق

للجنةاألولىالدورةاجتماعاتأثناءاليهالتطرقتممامتلمنةوتركمانستان

.2009يناير29-28منال ترةخاللعقدتالتيالمشتركة

إليصديرالتعندسيادتكمتواجهملوطاتأومشكالتبأيبموافاتناالت للبرجاءلذا

اتمقترحأيوكذللالدولة،فذهوللتهاطراراتأوطيودعنناتجهتركمستاندولة

األثنينأطصاهموعدفيوذللالمقترحة،التلاونمجاالتلزيادة

.هابالتصديريةللمجالساللامةاإلدارةاخطارلنايتثنيحتي،26/3/2018الموافق

المرفقات

تركمستانمشاكل التصدير الى 

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


بشأن،التصديريةللمجالساللامةاإلدارةمنخطابالمجلسالىورد

Eastern"منتديإطامةروسيادولةبإعتزامإفادتنا Economic

Forum Valdivostok"بمدينة" 6:7منال ترةخاللوذلل"

.المنتديعنتقديميعرضلسيادتكممرفق،2018سبتمبر

مكني،والمشاركةالتسجيلوطريقةالمنتديحولالمللوماتمنولمزيد

ـ:التاليااللكترونيالموطعزيارة

الموقع

منتدى موسكو

http://www.forumvostok.ru/en


للحجرالمركزيةاإلدارةمنخطابالمجلسالىورد

بتاريخ(14)رطمبمنشورإفادتنابشأن،الزراعي

.2017لسنة60رطممنشورتلديلبشان،26/3/2018

الخاص بإجراءات ال حص لتصدري الجوافة و الرمان

.مرفق صورة من القرار المشار اليه
المرفقات

والرمانبالجوافةالخاص14رقممنشور

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/14guava.pdf


الدراسات التسويقية



لي النحو لدي المجلس عدد من الدراسات التسويقية والتي طام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها، وفي عيتوافر 

ـ:التالي

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

: البريد االلكتروني104: داخلي25283611: تليفون

2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

الدولة التي تم بها الدراسةالصن  الذي تم اجراء الدراسة عليهم

االردنخلر و فاكهة1

التشيلزفور القط 2

الدراسات التسويقية

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


فرص تصديرية



ـ:التاليحو طام التمثيل التجاري المصري بموافاتنا بها، وفي علي النال رص التصديرية والتي لدي المجلس عدد من يتوافر 

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

: البريد االلكتروني104: داخلي25283611: تليفون

2017على ان تكون الشركة مسددة الشتراك المجلس لعام 

الفرص التصديرية

األصنافالدولة

نباتات طبية و اعشاباليونان

فواكةخضروات و أبو ظبي

برتقالداكار

بدون بذار" ابيض و احمر " العنب الهاي

اعشاب-توابل –رمان أثينا

mailto:AEC@AECEGYPT.COM


النشرات



ني النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي المنتجات الزراعية البريطاإلي باإلشارة 

هذا وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو ب( والذي يقع مقره في لندن)

ة بما اإلتحاد ، ويقوم المجلس بتعميمها علي الشـركات أعضـاء المجلس لإلستفـاد

اكهة تحـتويه هــذه النشـرة من أهـم اإلخبار المتعـلقة بتجارة إسـتيراد الخضر والف

.في السوق البريطاني 

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب إعـدادها لهذه النشرات ، 

لكتروني ويتم نشرها علي الموقع اإلإسبوعية حيث أصبحت النشرة يومية بدالً من 

.للمنظمة 

ط ،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في اإلطالع علي هذه النشرات ، الضغ

.على الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس إليها على الوصالت المشار 

..........لزيارة الموقع 

المجلسموقع 

FPC news

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


المعارض



باإلشةارة إلةى طةرار مجلةس إدارة صةندوق دعةم الصةادرات بتخ ةيض عةدد الملةارض المتخصصةة لكةل مجلةس 

حرصاً من تصديري نظراً للدم وجود ميزانية كافية لتنظيم الخطة السنوية لملارض المجالس التصديرية ، و

لت لةل  المجلس على تنظيم باطي الملارض التي لن يتم تنظيمها عن طريق فيئةة تنميةة الصةادرات ، يرجةى ا

رض بتنظةيم المشةاركة المصةةرية فةي ملةةكونسةةبتبةالللم انةه طةةد طةرر المجلةةس أن يقةوم بالتلةاون مةةع شةركة 

Biofach بدولة ألمانيا ،على نورنمبر بمدينة 2019فبراير 16–13و المقرر تنظيمه خالل ال ترة من
.من تكل ة المشاركة % 100أن تقوم الشركات بسداد 

فقةةط " يةورو 5850متةر مربةع 12و تبلةغ  تكل ةة المشةاركة فةي الملةرض للجنةاح الواحةةد المجهةز بمسةاحة 

، حيةةز سةةيقوم المجلةةس بتحصةةيل تكل ةةة المشةةاركة فةةي" خمسةةة فال  و ثمانمائةةة و خمسةةون يةةورو ال غيةةر

.حجز المساحة طبقاً للشركات التي ستقوم بالسداد تاكيدالملرض  و 

يةورو للجنةاح 4000لذا في حالة رغبة شركتكم الموطرة المشاركة في الملرض سرعة سداد مبلةغ المطلةوب 

ملةرض و الواحد نقداً بمقر المجلس التصديري للحاصالت الزراعية كدفلة مقدمة لتأكيد حجز المشاركة فةي ال

.2018إبريل 26ملر االستمارة المرفقة و ذلل في موعد أطصاه الخميس الموافق 

يورو ،  كذلل يرجي التأكد مةن عةدم 50أال تقل فئات المبالغ التي سيتم سدادفا عن فئة يرجي:فامةمالحظة 

وجود شطب أو كشط أو خد  أو أي كتابات علي اللمالت األجنبية و أال تكون اللمالت متهالكة

2018المجلس عن عام إلشترالو نؤكد على لرورة ان تكون الشركة مسددة 

Biofachمعرض  2018

مرفقات

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/Participation_Request_Biofach_2019.pdf


باإلشةارة إلةى طةرار مجلةس إدارة صةندوق دعةم الصةادرات بتخ ةيض عةدد الملةارض المتخصصةة لكةل مجلةس 

حرصاً من تصديري نظراً للدم وجود ميزانية كافية لتنظيم الخطة السنوية لملارض المجالس التصديرية ، و

لت لةل  المجلس على تنظيم باطي الملارض التي لن يتم تنظيمها عن طريق فيئةة تنميةة الصةادرات ، يرجةى ا

 Fruitرض بتنظيم المشاركة المصرية في ملكونسبتبالللم انه طد طرر المجلس أن يقوم بالتلاون مع شركة 

Attraction   على أسبانيابمدينة مدريد بدولة 2018أكتوبر 25–23و المقرر تنظيمه خالل ال ترة من،
.من تكل ة المشاركة % 100أن تقوم الشركات بسداد 

فقط ستة " يورو 6850متر مربع 12و تبلغ  تكل ة المشاركة في الملرض للجناح الواحد المجهز بمساحة 

رض  و ، حيز سيقوم المجلس بتحصيل تكل ة المشاركة فةي الملة" فال  و ثمانمائة و خمسون يورو ال غير

.حجز المساحة طبقاً للشركات التي ستقوم بالسداد تاكيد

يةورو للجنةاح 4000لذا في حالة رغبة شركتكم الموطرة المشاركة في الملرض سرعة سداد مبلةغ المطلةوب 

ملةرض و الواحد نقداً بمقر المجلس التصديري للحاصالت الزراعية كدفلة مقدمة لتأكيد حجز المشاركة فةي ال

.2018إبريل 26ملر االستمارة المرفقة و ذلل في موعد أطصاه الخميس الموافق 

يورو ،  كذلل يرجي التأكد مةن عةدم 50أال تقل فئات المبالغ التي سيتم سدادفا عن فئة يرجي:فامةمالحظة 

وجود شطب أو كشط أو خد  أو أي كتابات علي اللمالت األجنبية و أال تكون اللمالت متهالكة

2018المجلس عن عام إلشترالو نؤكد على لرورة ان تكون الشركة مسددة 

Fruit Attructionمعرض 

مرفقات

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


، بشأن إفادتنا بلقد أعمال الملرض الدولي أرابيا 13/3/2018إلحاطاً للخطاب المرسل إلي سيادتكم بتاريخ  

باللاصةمة 2018ابريل 27-23والمقرر عقده خالل ال ترة من  (Arabia Expo 2018)2018إكسبو  

.الروسية موسكو 

ات علي المرفقاإلطالعالمشاركة ، ويمكن إستمارةمرفق لسيادتكم جدول األعمال الخاص بالملرض ، وكذلل 

ـ :من خالل الرابط التالي

.بأن فذا الملرض ال يدخل لمن الملارض السنوية المدعمة من المجلس علماً 

الموقع

بموسكو2018اكسبو اربيا معرض 

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/arabia-expo.pdf


إفادتنا اللربي لتنمية الصادرات الصناعية ، وكذلل فيئة تنمية الصادرات ، بشأناإلتحادمن ورد الى المجلس خطاب 

الدوليةة للملةارض التونيسةيةبالتلةاون مةع الشةركة  APIAالتونيسةيةال الحية باإلستثماراتبتنظيم وكالة النهوض 

STIEXPO  وذلل " ـ الدورة الثالثة عشر 2018الصالون الدولي لإلستثمار ال الحي والتكنولوجيا سيات " بتنظيم

.بقصر الملارض بالكرم باللاصمة تونس تحت شلار  2018أكتوبر 13: 10خالل ال ترة من 

"فالحة مجددة للتأطلم المناخي " 
ويلتبةر سةيات تةةونس فةو الملةةرض الرسةمي الةذي يةةنظم كةل سةةنتين ، تحةت رعايةة مجلةةس الةوزراء ووزارة ال الحةةة

الخاص بالملرض ، البروشورالمشاركة ، وكذا وأستمارة، ومرفق لسيادتكم دعوة التونيسية

.المرفقاتلسيادتكم اإلطالع علي ويمكن 

الدولةة التونيسةيةموطع الشركة ، WWW.SIAT.TNمن المللومات يرجي زيارة الموطع الرسمي للملرض ولمزيد 

ت اللربي لتنمية الصادرات الصناعية ، من خالل بيانةاباإلتحاداإلتصالأو  WWW.STIEXPO.COMللملارض 
ـ:التالية اإلتصال

أحمد الديب/ األستاذ

01146744777: موبايل

22754312ـ 22752189ـ 22734950: تلي ون

 auied@auied.com: البريد اإللكتروني
 www.auied.com: الموطع اإللكتروني

بتونس2018الصالون الدولي لإلستثمار ال الحي والتكنولوجيا سيات 

المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/12787.pdf


عن المديرة المسؤولةميهوبإيمان / من مكتب التمثيل الجزائر ، بشأن الدعوة الواردة للمكتب من السيدةورد الى المجلس خطاب 

لارض ، والمقرر عقده بقصر الم( الملدات الزراعية ) للملرض الدولي لتربية المواشي واللتاد ال الحي ومن لمنها 18الدورة رطم 

.2018أكتوبر 11: 8والمؤتمرات باللاصمة الجزائرية خالل ال ترة من 

.لمنق تخ يلات خاصة تصل لخمسين بالمائة للشركات المصرية إستلدادسيادتها بأن الجهة المنظمة علي أفادةوطد 

أن فخر موعد المشاركة للدورة الحالية ، علماً بإستمارةمرفق لسيادتكم كافة البيانات الخاصة بالدورة السابقة لهذا الملرض ، وكذلل 

ـ:، كما ستجدون سيادتكم رفق فذا ما يلي2018مايو 30المشاركة فو إستمارةإلستي اء

ادل التجاري بين الدول تنمية وتيسير التبإت اطيةالقائمة السلبية للسلع المستثناة من تطبيق اإلع اء التام المنصوص عليه في .1

.اللربية 

.عائلة من المنتجات النهائية 45إستيرادبيان وزارة التجارة الجزائرية المتلمن تلليق .2

.والمتلمن ت اصيل بنود تلل اللائالت 7/1/2018المرسوم التن يذي الصادر في .3

.2018طائمة بالملارض المقامة بالجزائر خالل عام .4

ـ:ويمكن لسيادتكم اإلطالع علي فذه المرفقات من خالل الرابط التالي 

ـ:التاليةاإلتصالولمزيد من المللومات يمكنكم التواصل مع الجهة المنظمة للملرض مباشرة  من خالل بيانات 

ميهوبإيمان / السيدة األستاذة

عن الملرضالمسؤلالمدير 

213770967983: +تلي ون

213770895889+ــ 21323312248: +الخط المباشر 

21323312235: +فاكس

 imene.mihoub@expovet-dz.net: إيميل

 www.sipsa-dz.net: الموطع اإللكتروني

المعرض الدولي بالجزائر

المرفق

http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/mibrahim/ma3rad-elgazair.pdf


من دار أخبار اليوم، بشأن الدعوة للمشاركة للدورة األولي لملرض المنتجات والصناعات ورد الى المجلس خطاب 

سبتمبر 10أغسطس حتى 31المصرية بمركز شركة الملارض اللراطية باللاصمة اللراطية ببغداد خالل ال ترة من 

.، حيز تتميز بغداد بمقومات تشجيلية للغاية2018

نظمة المرفقة وإعادة إرسالها إلى الجهة الماإلستمارةإستي اءلذا على الشركات الراغبة في المشاركة بهذا الملرض 

ـ: التالياإليميلمؤسسة أخبار اليوم على 

Asem246@yahoo.com 

.باإلطالعومرفق أيلاً أسلار حجز المساحات المخصصة للشركات داخل الملرض، برجاء الت لل 

اصل ، برجاء التواصل مباشرة مع الجهة المنظمة مؤسسة أخبرا ليوم من خالل بيانات التواإلست ساراتولمزيد من 

ـ: التالية

25782500ـ 25806201ـ 25782666: تلي ون

25791262ـ 25782510: فاكس

معرض بغداد

المرفق

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


، والذي سيقام تحت ( 2018السوسنة ) التقني المنظم للملرض الزراعي الدولي اإلستشاريمن المركز ورد الى المجلس خطاب 

في أرض 2018إبريل 27: 25رعاية جاللة الملل عبد هللا الثاني ابن الحسين وبتنظيم وزارة الزراعة األردنية خالل ال ترة من 

.الملارض ــ طريق المطار باألردن 

دولي التقني وسيرافق الملرض منتدياإلستشاريوعليه فسو  يتم تنظيم الملرض من خالل وزارة الزراعة األردنية والمركز 

زراعي سو  يلم أكثر من وزارة عربية ودولية ووزراء اللرب واللالم ورؤساء أفم المنظمات الدولية وأصحاب طرار من مختل 

ة له مختل ة دول اللالم ، وسيكون للوزارة الدور األكبر في تحقيق المشاركات اللربية والدولية وسيكون الملرض والنشاطات المرافق

.عن باطي السنوات السابقة من حيز حجم المشاركات والتنظيم وعدد الزوار

من التقنياإلستشاريولمزيد من المللومات وكي ية المشاركة في الملرض ، برجاء التواصل مباشرة مع الجهة المنظمة المركز 

ـ:خالل بيانات التواصل التالية

روان عويس/ مهندس

5531179-6-962: +تلي ون

5519938-6-962: +فاكس

 info@tc-center.com: إيميل

 www.tc-center.com: الموطع اإللكتروني

. باإلطالعمرفق لسيادتكم نبذة عن الملرض ، برجاء الت لل 

باالردنمعرض سوسنة 

المرفق

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


إييولرض خطاب من اإلدارة اللامة للمجالس التصديرية ومجالس األعمال ، بشأن إفادتنا بتحليرات الجانب الصيني إلطامة فلاليات م

.بالصين أييوبمدينة 2018مايو 9: 5، وذلل خالل ال ترة من لإلستيراد

.بالصين تشجيانغبمقاطلة 2018يونيو 12: 9خالل ال ترة من اإلستهالكيةوالمواد لإلستيرادنينغووكذلل ملرض 

.مرفق لسيادتكم مذكرة األمانة اللامة لجاملة الدول اللربية في فذا الشأن 

.بأن فذه الملارض ال تدخل لمن الملارض السنوية المدعمة من المجلس علماً 

ـ:، يرجي زيارة الرابط التاليلإلستيرادأييوولمزيد من المللومات عن ملرض 

http://m.importfair.cn

ـ:، يرجي زيارة الرابط التالياإلستهالكيةوالمواد لإلستيرادنينغووكذا لمزيد من المللومات عن ملرض 

http://cicgt.com/arab/index.php

معرضي الصين

المرفق

http://m.importfair.cn/
http://cicgt.com/arab/index.php
http://www.aecegypt.com/Uploaded/Pdf/china318.pdf


ادمنلقاكم في اللدد الق... شكرًا لكم 

التاليللمقترحات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني
mali@aecegypt.com


