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 ،،، تحٌه طٌبه وبعد

 

صاادٌة والتجارٌاة باٌن فً إطار الجهود المشتركة المبذولة لتنشٌط ودفع العالقات اإلقت
التاى  تستفتسااراإلالبلدٌن الشقٌقٌن بما ٌحقق المصلحة والمنفعة المشتركة لكلٌهما ، ورداً علاى 

 حول إمكانٌة إتستٌراد األرز من مصر ،األردنٌة العدٌد من الشركات  ترد تباعاً من
 

ة باا ن المكتااب قااد قااام فااً حٌنااه بم اطبااة الجهااات المصاارٌة المعنٌااادة ـرف باإلفااـأتشاا
ر لقاارار مجلااس الااوزرا   ماار راً أفااادت رساتسااتنا بالقااا رة  لموفاتنااا بااالمطلوب حٌاا  أنااه وفقااا

 06/01/3102( المنعقدة بتاارٌخ 02الصادر بجلتسته رقم ) 3102لتسنة  775رقم  المصري
تصادٌر كمٌاة فقد تمت الموافقة على تصدٌر األرز المضروب وذلك وفقاً لبعض الضوابط منهاا 

 351تورٌده لوزارة التموٌن )طن مقابل طان( ماع تساداد رتسام صاادر قادره متتساوٌة لما تسبق 
دوالر للطاان أو مااا ٌعادلهااا بالجنٌااه المصااري وفقاااً ألتسااعار الصاارف المعلنااة بالبنااك المركاازي 

فً اإلعتبار اناه تسابق وأن صادر قارار  أ ذاً )مرفق صورة القرار(،  المصري فً تارٌخ التسداد
 05/03/3102المنعقادة بتاارٌخ  (32)بجلتساته رقام  (32/03/02/35مجلس الوزرا  رقم )

 كمٌة من األرز مع فرض رتسم صادر م فضاً عن الرتسم المقرر أي بعدم الموافقة على تصدٌر
وعلٌه وفى ضاو  ماا تقادم فٌتعاذر اإلتساتجابة لطلاب مرتستساتكم  بالقرار الوزاري المشار إلٌه ،
اذ الااالزم نحااو إتسااتٌفا  إحتٌاجاااتكم ماان األرز المصااري ماان  ااالل الكرٌمااة وعلااى شااركتكم إت اا

 الشركات المصرٌة وفقاً ألحكام القرار الوزاري المشار إلٌه.
 

 

إت اذ ما ترونه تسٌادتكم الزماً فى  اذا والمرجو التفضل باإلحاطة والتكرم بالتنبٌه نحو 
ال المعنٌااٌن ذات الصاالة ، وتعمااٌم مااا تقاادم علااى كافااة الشااركات والتسااادة رجااال األعمااالشاا ن 

 .واإل تمام 
 

 وإذ نشكر لتسٌادتكم تسلفا حتسن تعاونكم الصادق والداسم معنا ، 
  
   ،،،والتقدٌر  االحترامبقبول فاسق  تفضلوالنرجو أن ت         
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