
 
 "رمينيال   -ماراتي  اإل " قتصادي املنتدى اإل

 Economic Forum "UAE- Armenian " 

 

Invitation 
Greetings from the Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry,  
 

In line with our aim to facilitate trade opportunities for the private sector, Federation of UAE Chambers of 

Commerce and Industry is pleased to invite you to join a high-level trade delegation to the capital of Republic of 

Armenia “Yerevan “on Monday, 19th – Tuesday, 20th September, 2022. 

 

The objective of the trade delegation is to strengthen and enhance economic and trade relations between the two 

countries and explore business opportunities for the private sectors of United Arab Emirates and Republic of 

Armenia. 

 

The program of the delegation includes Emirati – Armenian Economic Forum and B2B meetings.  

 

The forum will focus on the sectors of Aviation, Logistics, Agriculture, Tourism, Water, Construction, Insurance, etc. 

 

We would highly appreciate if you could confirm your participation lates by 5th September, 2022. To register 

please fill up the enclosed registration form and send to the team by email info@fcciuae.ae. 

 

For further information, please contact: 

- Mrs. Ayesha Alshehhi: 0501559255 

- Mrs. Nahla Mhjoub: 0501684091 \ 042209199 

- Email: info@fcciuae.ae  
 

Best regards,  

 عــــــــــــوة د
 

بدوام   لكم  والتمنيــات  التحيات  أطيب  املتحدة  العربية  االمارات  بدولة  والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد  يهديكم 

 .التقـدم والنجاح

 

في إطار تعزيز العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية ارمينيا ، يعتزم اتحاد غرف االمارات تشكيل  

 . 2022سبتمبر   20-19وفد تجاري رفيع املستوى إلى مدينة يريفان وذلك خالل الفترة 

  .ين واالطالع على الفرص االستثماريةتهدف الزيارة إلى تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البلد

 ارميني  واجتماعات جانبية مع اصحاب األعمال من الجانبين. –سيتضمن البرناج عقد منتدى اقتصادي إماراتي 

سيركز املنتدى على قطاعات الخدمات اللوجستيه والطيران و املنتجات الزراعية و السياحة و املياه والبناء و التأمين 

   .وغيرها

    

 من اصحاب  األعمـــــال واملستثمرين  للمشاركة في الحدث أعاله  
ً
وعليه، فإنــــــه يسرنا دعوتكم ودعوة من ترونــــه مناسبا

  .وذلك من خالل تعبئة امللف املرفق للمرشح وإعادة ارساله  2022سبتمبر     5والرد عبر البريد االلكتروني في موعد أقصاه  

 

 الرجاء اإليعاز ملن يــلزم بالتواصل مع  ملزيـــد من املعلومــات 

 0501559255: السيدة عائشة الشحي -

 0501684091 / 042209199 السيدة نهلة عباس:   -

  .aeinfo@fcciuae : عبر البريد االلكتروني -

 

 و تفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير،،،، 
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