
  السادة / المتعاملون مع إدارة الفحص واإلعتماد بالمجلس 

  تحيه طيبة وبعد،    

رصاً من جراءات اإلحترازية التي تطبقھا الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وحفي ضوء اإل  
الل خمات المختلفة لسيادتكم ، دوتقديم الخة حركة العمل داخل المجلس وإدارة الفحص يابيعلي إستمرار إنس المجلس

ً علي صحة وسالمة ، فترة الموسم التصديري للعنب  فقـد تقــرر ،  ھمالمتعاملين معالعاملين بالمجلس ، ووحفاظا
  -وضع عــدد مـن القـواعـد والتعـليمـات نرجـوا مـن الجمـيع اإللتزام بھا ، وتتمـثل فى النقـاط التالية:

  حص إستالم طلبات الف -أوالً :
 - علي اإليميل التالي : العمل بنظام إستالم طلبات الفحص للمزارع إليكترونياً إستمرار -1

 inspection@aecegypt.com  
 رعة عنب.لفحص مز تقديمھا مرفق المستندات المطلوب -2
 سيتم التواصل معكم لتحديد موعد للحضور لسداد الرسوم وتسليم أصل المستندات  -3
 األوراق (في حالة عدم إستيفاءھا كامله).سيتم التواصل معكم إلستكمال  -4

 ثانيا : إستالم طلبات التخصيص 
 - سيتم إستالم طلبات التخصيص من المزارع المكودة إليكترونياً علي اإليميل التالي :

takhsis@aecegypt.com  
 قبول طلبات تخصيص إال بعد إتمام عملية تكويد المزرعةلن يتم  - 1
 من تاريخ إرسال طلب التخصيص. عملخالل يومين بحد أقصي زة ـستكون خطابات التخصيم جاھ - 2
(مرفق إستمارة إدارة الفحص  ىليكتروني المعتمد لدلن يقبل طلبات تخصيص إال من خالل البريد اإل - 3

 إعتماد بريد إليكتروني).
 اإلليكتروني.مجلس وليس بالبريد ليقبل طلبات إللغاء طلبات تخصيص إال من خالل تقديم الطلب باليد ل لن - 4
 المجلس غير مسئول عن أي طلبات إلغاء تخصيص بعد تسليم خطابات التخصيم للجھة المستفيدة.  - 5

  إعادة الفحص /عينات صادرثالثا : طلبات سحب 
ً تقدم الطلبات باليد    ءات التي كانت متبعه من قبل اوفق اإلجروفي مواعيد العمل الرسمية، إلدارة الفحص  يوميا

  www.aecegypt.comجميع النماذج واألوراق المطلوبة ، متاحة علي الموقع اإلليكتروني للمجلس 

تنبيه أخير : ممنوع تواجد أي مندوب أو ممثل عن الشركة داخل مقر المجلس دون سبب ولن يتم قبول أي 
  ي السالمة للجميع. نم، ونت إستثناءات من التعليمات الموضحة بأعاله

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام و التقدير،،،

ھاني حسين                                                                                        

س المدير التنفيذي للمجل                                                                         

  29/4/2020 التاريخ:


