
 

  

 

   

  

  

 الكرام السادة

 اعضاء اجلمعية املصرية اللبنانية لرجال االعمال

  .حتية طيبة وبعد..
و دعــم التصــدير والوصــول اىل  يف إطــار ســعي اجلمعيــة لتنميــة أعمــال شــركات األعضــاء          

  استقرار يف الدورة االقتصادية لتحقيق النمو املرجو بشكل عام .
  

 تدريبيــة الدورات تنظــيم الــحنيط سيادتكم علما بأن مت االتفــاق مــع شــركة تــرين املتخصصــة يف 

Workshop)    (لــدى جمتمــع  داءوجلنة العالقات العالقات االقتصادية املصــرية اللبنانيــة لرفــع األ
ون ؤوكــذا العالقــات احلكوميــة وشــ قتصــادياألعمال فيما يتعلــق بكــل مــا هــو جديــد يف اKــال اال

  إجناز االعمال بفعالية أكرب.و ت املصرية االشركات بهدف النهوض بالصادر
  

 مصــر تــربط الــىت احلــرة التجــارة وعلى سبيل املثال ال احلصر تسليط الضوء أكثــر علــى إتفاقــات   
 مــع اإلتفاقــات تلــك مــن خــالل املستثمر عليها حيصل أن ميكن الىت االمتيازات وكافة العامل، ودول

إستغالهلا بالصادرات مع تنميــة مهــارات فرقــاء  ميكن الىت والفرص املمارسات أفضل على الرتكيز
  العمل بشركات االعضاء للدخول اىل االسواق خبدمة تنافسية عالية .

  

تدريبيــة  مــن خــالل متخصصــني و حبســب كــل موضــوع لرفــع اآلداء الدورات هــذه الــنظيم يتم ت
املطلوب و الدخول يف سوق املنافسة العاملية و إستغالل  البنية التحتية املتاحة و اإلتفاقات الدوليــة 
،التي  تسمح لنا بأن تكون مصر من أوائل الدول يف أفريقيا و العامل العرببي للــدخول يف األســواق 

  و النيل حبصة اكرب . التنافسية
  .للجمعية  2019اخلاصة بورش العمل لعام ونتشرف ان نرسل لسيادتكم العروض 

  
  على األسعار المعلنة . للسادة األعضاء وشركاتهم  % 25قدره  مع العلم انه سيتم عمل خصم خاص

  ..وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
 

  مروان زنتوت                                                         عمرو فايد                                
  عضو جملس اإلدارة                                                    املدير التنفيذي                            

  جلنة العالقات االقتصاديةرئيس                                                                                                                             
  اللبنانية  -  املصرية                                                                                                                                        

                                                                                                      



شركة ترين 

2019العمل لعام ورش 

جنية مصرى/ الفردتكلفة  التاريخ الورشة

2750 2019افريقيا 26-28 التجارة مع افريقيا 1

2250 2019مارس 20-21 دراسة األسواق الخارجية وإعداد 

إستراتيجيات دخول تلك األسواق

2

2250 2019إبريل 3-4 التصدير من خالل االنترنت  3

2250 2019إبريل 17-18 التجارة مع الميركسور  4

2250 2019يونيو 24-26 القواعد واالجراءات الجمركية 5

2250 2019يوليو 15-17 التجارة مع افريقيا 6

2250 2019يوليو 29-31 اللوجستيات والشحن الدولى  7

2250 2019أغسطس 25-27 إتفاقيات التجارة الحرة  8

2250 2019سبتمبر 22-23 التسويق للصادارت 9

2250 2019أكتوبر 1-3 القواعد واالجراءات الجمركية 10

3000 2019أكتوبر 27-28 الحكومية وشئون العالقات 

الشركات 

11

2250 2019نوفمبر 20-21 تمويل التجارة والمعامالت البنكية  12

2250 2019ديسمبر 18-19 االتحاد األوروبى التجارة مع  13

2250 2019ديسمبر 4-5 التصدير من خالل شبكة االنترنت 14



شركة ترين 

التى ستقدم خالل عام الدبومات

2019


