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 عليالتعديالت المدخلة 
 سوالسإتفاقية 

مرفـق طيه قـرار رئيس قطاع  النقل البحري ، 

من (  2) بشـأن التعـديالت المدخلة علي الالئحة 

الفصل السادس لإلتفاقية الدولية لسالمة األرواح 

، والمتعلقة ( سوالس )  وتعـديالتهافي البحار 

بالتحقيق اإللزامي من إجمالي أوزان الحاويات 

 ( . VGM) المعبأة 

بأنه القرار علماً صـورة من مرفـق لسيادتكم 

سوف يتم تنفيذ هذه التعديالت إعتباراً من 

1/7/2016 . 
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http://aecegypt.com/uploaded/pdf/solas.zip


 إربيلالدورة الثالثة لمعرض 

دار أخبار اليوم بشأن إفادتنا من خطاب ورد إلى المجلس 

بتنظيمها فاعليات الدورة الثالثة لمعرض المنتجات المصرية 

كوردستان العراق ، وذلك تحت رعاية إربيل بإقليم بمدينة 

وزير التجارة / رئيس مجلس الوزراء والسادة/ السيد

، وزير اإلستثمار والصناعة ، وزير قطاع األعمال العام ، وزير 

التموين ، وزير السياحة ، والذي سوف يعقد فاعلياته خالل 

الدولي للمعارض إربيل بمركز  2016أكتوبر  29ـ20الفترة من 

 .بالعراق 

لسيادتكم نبذة عن المعرض ، وكذلك المزايا  مرفق

والتسهيالت التي تقدمها دار أخبار اليوم للمشاركين في 

 .المعرض ، مرفق أيضاً إستمارة اإلشتراك 

لذا علي من يرغب من سيادتكم اإلشتراك بهذا المعرض 

إستيفاء اإلستمارة المرفقة وإرسالها مباشرة إلي دار أخبار 

 ـ:الفاكس الخاص بهم وبياناته كاآلتيأو اليوم عبر اإليميل 

 25806385: تليفون

   25782530: فاكس

مع ضرورة إرسال صورة من اإلستمارة بجميع بيانات 

كما هو موضح بإربيل الشركة إلي مكتنبا التجاري 

 .بالمرفق 

علماً بأن هذا المعرض ال يدخل ضمن خطة 

 .المعارض السنوية المدعمة من المجلس 

 الرئيسية
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اللوائح السبع الخاصة بقانون سالمة 
 األمريكيالغذاء 

في إطار تبني الواليات المتحدة األمريكية لقانون سالمة 

والذي دخل  Food Safety Modernization ACTالغذاء 

وذلك بهدف حماية الصحة   2011حيز التنفيذ في يناير 

العامة من خالل ضمان سالمة اإلمدادات الغذائية التي 

تصل إليها من شركائها التجاريين ، والذي بموجبه يحق 

للجانب األمريكي إجراء برامج تفتيشية علي المنشآت 

 .الغذائية المحلية لديه ، وكذا في الدول المصدرة له 

وعليه فقد قامت الواليات المتحدة األمريكية بإعتماد الصيغة 

النهائية لسبعة لوائح تتعلق بقانون سالمة الغذاء ، وتعد 

هذه اللوائح بمثابة قواعد تأسيسية تم إقتراحها منذ عام 

بهدف وضع إطار عمل لسالمة الغذاء قائم علي  2013

 .  تحليل المخاطر 

لسيادتكم الخطاب الوارد إلينا من رئيس اإلدارة (  مرفق) 

المركزية لمنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة ، 

 .والذي يوضح فيه تفصيالً اللوائح السبعة المشار إليها 
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ولمزيد من المعلومات عن تلك اللوائح يمكن 

 :.لسيادتكم اإلطالع عليها من خالل الرابط التالي

http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/f

.htm247546sma/ucm 

كما يوفر الموقع لمحة عامة باللغة العربية عن كل 

الئحة من حيث مضمونها والهدف منها وكيفية 

اإلمتثال وتواريخ اإلمتثال ، واإلجراءات التصحيحية 

 .واإلستثناءات 

 .برجاء التفضل باإلطالع

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير ،،،

http://aecegypt.com/uploaded/pdf/ACT.pdf
http://aecegypt.com/uploaded/pdf/ACT.pdf
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm247546.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm247546.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm247546.htm
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/ucm247546.htm


خاص اليكتروني موقع إنشاء 
 بمشروع العفن البني

من مدير مشروع حصر ورد الى المجلس خطاب 

ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ، 

بشأن إفادتنا بأن المشروع بصدد إنشاء موقع 

إلكتروني خاص بمشروع حصر ومكافحة مرض 

العفن البني في البطاطس ، والذي يهدف إلي 

تقديم نشاط المشروع علي المستوي الدولي 

والمحلي وتقديم خدمات للسادة مستوردي 

ومصدري البطاطس والباحثين والمواطنين في 

 .مجال عمل المشروع 

وعليه برجاء التكرم بإبداء أي مقترحات لدي 

سيادتكم تساهم في النهوض بهذا الموقع ، 

وكذلك قيام كل شركة بكتابة نبذة مختصرة عن 

تاريخ الشركة متضمناً إسم الشركة باللغتين 

العربية واإلنجليزية والعنوان ورقم التليفون 

والفاكس والبريد اإللكتروني وإسم ورقم تليفون 

 .الشخص المسئول الذي يمكن التواصل معه 
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يتم إرسال مقترحات سيادتكم ، وكذلك : ملحوظة

البيانات الخاصة بالشركة علي مشروع حصر 

ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس 

 :.مباشرة ، وبيانات اإلتصال الخاصة بهم كالتالي

 نجالء موسي بالبل/ األستاذة الدكتورة

مدير مشروع حصر ومكافحة مرض                    

 العفن البني في البطاطس

                                          37498673: تليفون

 nbalabel@yahoo.com:  إيميل

شارع األميرة فاطمة إسماعيل ـ  3: العنوان

 .متفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز ـ الجيزة 

 



 التعاون المشتركة مع ماليزياأوجه 

من اإلدارة العامة للمجالس ورد إلى المجلس خطاب 

اإلجتماع لعقد باإلعداد التصديرية ، بشأن إفادتنا 

اإلندونيسية السادس للجنة المشتركة المصرية 

 2016يوليو  27-25المزمع عقدها خالل الفترة من 

بجاكرتا ، وطلب إفادتهم بأوجه التعاون المقترحة 

 .ماليزياللعمل علي زيادة صادراتنا إلي 

لذا برجاء إفادتنا بأي مقترحات تعاون مشترك أو 

مشروعات أو مذكرات تفاهم يقترح توقيعها خالل 

أعمال اللجنة المشار اليها والتي من شأنها زيادة 

التعاون مع دولة ماليزيا ، وذلك في موعد أقصاه األحد 

 . 13/7/2016الموافق 
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 تصديرية متنوعةفرص 

 :اآلتية يتوفر بالمجلس الفرص التصديرية 

 .ـ فرصة تصديرية للبطاطس في تونس 1

 .ـ فرصة تصديرية الليمون في ماليزيا 2

 .ـ فرصة تصديرية للثوم في البرازيل 3

(    الطماطم والخيار ) ـ فرصة تصديرية لبذور وتقاوي 4

بإربيل الفاكهة أنواع جدة السعودية ، وجميع في 

بدون بذر بالهاي األبيض واألحمر العراق ، العنب 

 .هولندا 

إربيل ـ فرصة تصديرية للنباتات الطبية والعطرية في 5

 .العراق ، الصين 

ـ فرصة تصديرية للفاصوليا والبازالء في براج 6

 .التشيك

في حالة رغبة سيادتكم الحصول عليها يرجى 

 :التالي اإليميل التواصل مع المجلس على 

aec@aecegypt.com 

 104: داخلي 25283611: على أو اإلتصال 

على أن تكون الشركة مسددة إلشتراك المجلس عام 

2016 
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موقف التبادل التجاري بين مصر 
 وإندونيسيا

يرجي التفضل بالعلم بورود خطاب من مكتب التمثيل التجاري 

 :.  بجاكرتا ، بشأن إفادتنا باآلتي

وإندونيسيا ـ مذكرة بشأن موقف التبادل التجاري بين مصر 1

مقارنة بنفس الفترة من عام  2016 ينايرعن فترة شهر 

 . 2015، 2014، 2013وأعوام  2015

ـ مذكرة بشأن موقف الصادرات المصرية من الحاصالت  2

مقارنة بذات الفترة من  2016 ينايرالزراعية خالل الفترة من 

 . 2015،  2014،  2013وأعوام  2015عام 

ومرفق مع هذه المذكرات  بيان إحصائي بشأن موقف 

الصادرات المصرية من كل من التمر والفواكه والخضروات 

،  2012الطازجه واألعشاب والنباتات الطبية خالل أعوام 

مقارنة بإجمالي قيمة الواردات  2015،  2014،  2013

 .األندونيسية من تلك البنود 

بصفة بها وحيث إن هذه البيانات يتم موافاة المجلس 

منتظمة بعد تحديثها من قبل المكتب التجاري 

المصري بإندونيسيا ، فسيقوم المجلس بوضعه 

بصفة دائمه علي الموقع اإللكتروني للمجلس ، وفي 

منتظمة بصفة حالة رغبة أي شركة اإلطالع عليه 

  -:والحصول علي نسخة فيمكن زيارة الرابط التالي 

aecegypt.com/WebPages_Ar/Common/Chttp://

210ontentPage.aspx?CID= 
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 معرض

IPM / WOP-Dubai  

مساحة الجناح المصرى فى تأكيد يتم حاليا 1.

والمقرر إقامته بمدينة   IPM / WOP-Dubaiمعرض

من دبى بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 

بالتعاون مع الهيئة العامة  2016نوفمبر  15 – 13

  IPM/WOPللمعارض و المؤتمرات ويعتبر معرض 

زهور بالشرق األوسط  متخصص  هو أهم معرض

 .الفاكهةو الزينة و للخضر القطف و نباتات 

معارض دبي الدولي بمركز يقام المعرض سنويا  2.

 .تحت رعاية حاكم إمارة دبي 

عدد الشركات التى قامت بالمشاركة فى الجناح 3.

شركة 8منها شركة 11المصرى الدورة السابقة بلغ 

شاركت فى الجزء المخصص لقطاع الخضر و 

لعرض زهور المخصص فى الجزء شركات 3الفاكهة و 

 .الزينة القطف و نباتات 

على الشركات الراغبة بالمشاركة فى المعرض 4.

التفضل بالتواصل مع إدارة المعارض بالمجلس علي 

 :األرقام التالية 

 110 -109داخلي  -0225283611: تليفون       

 mfathy@aecegypt.com: االيميل       

                         mali@aecegypt.com 
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 نشرة اتحاد المنتجات الطازجة

Fresh Produce Consortium 

عناية السادة أعضاء المجلس التصديري للحاصالت 

 الزراعية

                                                              

 تحية طيبة وبعد،

  

باإلشارة الي النشرة التي يعدها إتحاد مستوردي 

والذي يقع مقره في )المنتجات الزراعية البريطاني 

وتصل للمجلس بصفة منتظمة بصفته عضو  ( لندن

بهذا االتحاد ، ويقوم المجلس بتعميمها علي 

الشـركات أعضـاء المجلس لإلستفـادة بما تحـتويه 

هــذه النشـرة من أهـم األخبار المتعـلقة بتجارة 

 .إسـتيراد الخضر والفاكهة في السوق البريطاني 

  

يرجي التفضل بالعلم بأن المنظمة قـد طورت أسلوب 

إعـدادها لهذه النشرات ، حيث أصبحت النشرة يوميه 

بدالً من إسبوعيه ويتم نشرها علي الموقع 

 .االلكتروني للمنظمة 

،وعليه فبرجاء التفضل في حالة الرغبة في االطالع 

علي هذه النشرات ، الرجوع للموقع االلكتروني 

من خالل الينك  لإلتحاد 

 /http://fpcfreshtalkdaily.co.uk  التالي
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نسعد بآرائكم و إقتراحاتكم حول مضمون و 
 محتوى هذه النشرة 

 على إيميل

   
mali@aecegypt.com  

aec@aecegypt.com    
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Thank you 


