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أسئلة وأجوبة 

*مقدمة:

تماشــيًا مــع أهــداف الحكومــة المصريــة لتعزيــز نظــام الرقابــة علــى الغــذاء وتبســيط 
عمليــات االســتيراد، شــرعت الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء فــي تحديــث نظــام 
ــة  ــث يكــون إدخــال الرســائل الغذائي ــة فــي مصــر بحي ــواردات الغذائي ــى ال ــة عل الرقاب
الــواردة وضمــان الرقابــة عليهــا علــى أســاس المخاطــر، حيــث يهــدف هــذا النظــام إلــى 
ضمــان حمايــة المســتهلكين المصرييــن مــن المخاطــر المرتبطــة باألغذيــة المســتوردة، 

ــد المنافــذ الجمركيــة. مــع تعزيــز كفــاءة اإلفــراج عــن الرســائل الغذائيــة الــواردة عن

ــس اإلدارة رقــم 6 لســنة 2020 بشــأن قواعــد  ــة قــرار مجل ــك أصــدرت الهيئ ــًا لذل وتبع
تنظيــم ترخيــص اســتيراد الغــذاء، حيــث أّن جميــع مســتوردي الغــذاء فــي مصــر ســيكون 
ــص  ــى ترخي ــة لســامة الغــذاء للحصــول عل ــة القومي ــى الهيئ لزامــا عليهــم التقــدم إل
ــي  ــا ف ــوص عليه ــراءات المنص ــد واإلج ــًا للقواع ــذاء وفق ــتيراد الغ ــاط اس ــة نش لمزاول
القــرار المشــار إليــه. وســوف يســري هــذا القــرار علــى كل منشــأة غذائيــة أو مســتورد 
للغــذاء ســواء كان شــخص طبيعــي أو يباشــر نشــاط اســتيراد الغــذاء مــن الخــارج بقصــد 
إعــادة اســتخدامه أو طرحــه للبيــع فــي الســوق المحلــي. ومــن أجــل مزيــد مــن التوضيح 
ــل مــن األســئلة وأجوبتهــا، حــول قــرار رقــم 6  للســادة المســتوردين يقــدم هــذا الدلي
لســنة 2020 وكذلــك المســتندات والبيانــات المطلوبــة للحصــول علــى ترخيــص اســتيراد 

الغــذاء.
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*ملخص عملية الحصول على الترخيص

استيفاء 
االشتراطات

إخطار 
المستورد

1.  إسم المستورد أو ممثله أو وكيله التجاري،

2.  إسم المنشأة، وملكية العامة التجارية، 
واالسم التجاري،

3.  البطاقة الضريبية، 

السجل التجاري،  .4

5.  النظام القانوني للشركة وعقد التأسيس 
وأسماء الشركاء، وإسم المدير/ المديرين 

اإلداريين لمنشأة االستيراد،

6.  نشاط الشركة مبينا به السلع الغذائية المراد 
استيرادها طبقا للنشاط بالسجل التجاري،

أن يكون للشركة مقر بجمهورية مصر العربية،  .7

8.  بيانات التواصل متضمنة عنوان المراسات 
والبريد اإللكتروني،

9.  الرقم الجمركي المخصص لها من قبل وزارة 
المالية،

10.    بيان باألعمال االستيرادية السابقة التي 
تم القيام بها كمستورد لألغذية، عن طريق 

الشركة و/أو مسؤول اإلدارة والتشغيل 
الخاص بها، تحت االسم ذاته للمنشأة أو تحت 

اسم مختلف، خال آخر عام من تاريخ تقديم 
الطلب على النموذج المعد لذلك بالهيئة، 

11.   صورة معتمدة من القيد في سجل 
المستوردين بوزارة التجارة والصناعة طبقا 
لقانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 

1982 وتعدياته. 

تقديم طلب الترخيص مستوفيا البيانات 
والمستندات

 كتابيًا في مقر الهيئة الرئيسي
كتابيًا في فروع الهيئة بالموانئ
إلكترونيًا على البريد اإللكتروني:

import@nfsa.gov.eg 

تنظر الهيئة في طلب الترخيص المقدم من 
المستورد في فترة ال تتجاوز ثاثين يوم عمل

تسديد الرسوم 

الحصول على الترخيص

إضافة المستورد إلى قائمة 
المستوردين المرخصين من الهيئة 

ونشرها على الموقع اإللكتروني للهيئة 
القومية لسامة الغذاء.

متوافق
غير 

متوافق
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                                                    أسئلة وأجوبة 

ــص  ــة لترخي ــات التنظيمي ــة حــول المتطلب *األســئلة واألجوب
إســتيراد الغــذاء طبقــا لقــرار رقــم 6 لســنة 2020

السؤال األول 
 هــل مــن اإللزامــي الحصــول علــى ترخيــص مــن الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء 

الســتيراد الغــذاء الــى جمهوريــة مصــر العربيــة  

ــول  ــم الحص ــم يت ــا ل ــة م ــر العربي ــة مص ــى جمهوري ــذاء ال ــتيراد الغ ــن اس ــم. ال يمك نع
علــى ترخيــص اســتيراد الغــذاء مــن الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء )الهيئــة(، وتقديمــه 
كتابيــًا علــي النمــوذج المعــد لذلــك بمقــر الهيئــة، أو إرســال الطلــب الكترونيــًا عبــر البريــد 

import@nfsa.gov.eg :اإللكترونــي التالــي

وعنــد تمــام اســتيفاء المســتندات ومتطلبــات الترخيــص، يتــم إصــدار الترخيــص وتســجيله 
بســجل المســتوردين المرخــص لهــم بالهيئــة ونشــره علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة.

السؤال الثاني
كيف يمكنني الحصول على ترخيص لنشاطي كمستورد للغذاء في مصر 

 للتســجيل كمســتورد للغــذاء، يتــم تقديــم طلــب الترخيــص بمقــر الهيئــة، أو إرســال 
import@nfsa.gov.eg التالــي:  اإللكترونــي  البريــد  عبــر  الطلــب 

ويجــب تقديــم طلــب الترخيــص مســتوفيًا البيانــات والمســتندات الازمــة إلــى الهيئــة 
والتــي تتعلــق بالمنشــأة الغذائيــة وأنشــطتها، كاآلتــي:

اسم المستورد أو ممثله أو وكيله التجاري،. 1
اسم المنشأة، وملكية العامة التجارية، واالسم التجاري،. 2
البطاقة الضريبية، . 3
السجل التجاري،. 4
ــر/ . 5 ــم المدي ــركاء، واس ــماء الش ــيس وأس ــد التأس ــركة وعق ــي للش ــام القانون  النظ

المديريــن اإلدارييــن لمنشــأة االســتيراد،
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 نشــاط الشــركة مبينــا بــه الســلع الغذائيةالمــراد اســتيرادها طبقــا للنشــاط بالســجل . 6
التجــاري،

أن يكون للشركة مقر بجمهورية مصر العربية،. 7
بيانات التواصل متضمنة عنوان المراسات والبريد اإللكتروني،. 8
الرقم الجمركي المخصص لها من قبل وزارة المالية،. 9

 بيــان باألعمــال االســتيرادية الســابقة التــي تــم القيــام بهــا كمســتورد لألغذيــة، عــن . 10
ــه  طريــق الشــركة و/أو مســؤول اإلدارة والتشــغيل الخــاص بهــا، تحــت االســم ذات
للمنشــأة أو تحــت اســم مختلــف، خــال آخــر عــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب علــى 

النمــوذج المعــد لذلــك بالهيئــة، 
ــة . 11 ــارة والصناع ــوزارة التج ــتوردين ب ــجل المس ــي س ــد ف ــن القي ــدة م ــورة معتم  ص

طبقــا لقانــون ســجل المســتوردين رقــم 121 لســنة 1982 وتعدياتــه. 

السؤال الثالث
هل يمكن التقدم لطلب الترخيص من خال مقرات الهيئة بالمحافظات 

يتــم تقديــم طلبــات اصــدار التراخيــص إلــى: المركــز الرئيســي للهيئــة بمحافظــة القاهــرة 
أو فــروع الهيئــة بالموانــئ كتابيــًا،  أو الكترونيــًا عبــر البريــد اإللكترونــي للهيئــة: 

.import@nfsa.gov.eg

السؤال الرابع
 ما هي مدة صاحية ترخيص استيراد المواد الغذائية التي تمنحه الهيئة  

تســتمر صاحيــة ترخيــص اســتيراد االغذيــة الصــادر عــن الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء، 
لمــدة 3 ســنوات ، مــا لــم يتــم تعليقــه أو إلغــاؤه مــن قبــل الهيئــة. 
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السؤال الخامس
كيف يتم تجديد الترخيص 

يمكــن تجديــد الترخيــص مــن خــال التوجــه لمقــر الهيئــة لتقديــم طلــب تجديــد الترخيــص 
أو أرســال الطلــب علــى البريــد اإللكترونــي: import@nfsa.gov.eg قبــل نهايــة مــدة 
الثــاث ســنوات بشــهرين علــى األقــل، وال تتــم عمليــة التجديــد تلقائيــا بــأي حــال مــن 
األحــوال، وفــي حــال عــدم وفــاء المســتورد بالتزامــه بتقديــم طلــب التجديــد الــى الهيئة 
قبــل انقضــاء الميعــاد القانونــي، أو دفــع الرســوم الســنوية، ســيتم ايقــاف أو تعليــق 
الترخيــص، ويحظــر مباشــرة نشــاط اســتيراد الغــذاء إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص جديــد 
ــة  ــة فــي هــذه الحال ــل الهيئ ــب مــن قب ــم التعامــل مــع الطل ــة، وســوف يت مــن الهيئ

بإعتبــاره طلــب ترخيــص جديــد الســتيراد األغذيــة.

السؤال السادس 
هل يتم منح الترخيص مع كل رسالة غذائية مستوردة 

ــى  ــة واردة إل ــالة غذائي ــن كل رس ــس ع ــتورد ولي ــذاء للمس ــتيراد الغ ــص اس ــح ترخي يمن
ــة. ــر العربي ــة مص جمهوري

السؤال السابع
هــل يعتبــر التســجيل بســجل المســتوردين بالهيئــة العامــة للرقابة علــى الصادرات 
والــواردات مختلفــا عــن ترخيــص اســتيراد الغــذاء الــذي يجــب الحصــول عليــه مــن 

قبــل الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء ؟ أي،هــل يجــب أن أحصــل علــى كليهمــا

نعــم. يجــب الحصــول علــى كليهمــا، ألن عمليــة ترخيــص مســتوردي األغذيــة مــن قبــل 
ــامة  ــى س ــة عل ــم الرقاب ــس ونظ ــى أس ــتند عل ــذاء تس ــامة الغ ــة لس ــة القومي الهيئ
الغــذاء، والتــي تســعى الهيئــة مــن خالهــا لضمــان ســامة األغذيــة المســتوردة إلــى 
مصــر، فــي حيــن يهــدف تســجيل المســتورد بســجل المســتوردين بالهيئــة العامــة للرقابة 

علــى الصــادرات والــواردات، إلــى أهــداف أخــرى، تتناســب مــع مهامهــا. 
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السؤال الثامن 
هــل يجــب تقديــم بيــان باألعمــال االســتيرادية الســابقة التــي تــم القيــام بهــا مــن 

قبــل للشــركات التــي لــم تبــدأ بعــد ممارســة النشــاط االســتيرادي الغذائــي

بالنســبة إلــى الشــركات التــي لــم تبــدأ ممارســة األعمــال االســتيرادية بعــد وفــي طــور 
التخطيــط واإلعــداد، ســيتم اســتثناؤها مــن البنــد الخــاص ببيــان باألعمــال االســتيرادية 
ــطة  ــأي أنش ــم ب ــم تق ــركة ل ــأن الش ــد ب ــركة يفي ــن الش ــرار م ــم إق ــع تقدي ــابقة، م الس
اســتيرادية مــن قبــل علــى أن يكــون هــذا اإلقــرار مكتوبــا علــى ورق الشــركة الرســمي 

ومعتمــدا بتوقيــع صاحــب الشــركة. )انظــر البنــد رقــم 10 فــي الســؤال الثانــي(

السؤال التاسع
ــا مــن قبــل الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء كمنشــأة  تصنيــع  ــا مرخــص حالًي أن
ــة فــي  ــع االغذي ــاج لاســتعمال لتصني ــي ، وأقــوم باســتيراد مســتلزم اإلنت غذائ
ــأن  ــة بش ــن الهيئ ــر م ــا آخ ــب ترخيص ــب أن اطل ــل يج ــي ، فه ــة ب ــأة الخاص المنش

ــة ــتيراد األغذي اس

ــة  ــة القومي ــاء« للهيئ ــة البيض ــة ب »القائم ــي المدرج ــع الغذائ ــآت التصني ــزم منش تلت
لســامة الغــذاء، والتــي تــزاول نشــاطا انتاجيــا أو خدميــًا فــي حــدود مــا تســتورده مــن 
مســتلزمات باســمها أو لحســابها لمزاولــة هــذا النشــاط،  بعــد دخــول متطلبــات ترخيــص 
المســتوردين االجرائيــة حيــز التنفيــذ، بالتواصــل مــع الهيئــة لطلــب إدراجهــا فــي قائمــة 
ــة الازمــة لهــذا الغــرض  ــات اإلضافي ــر البيان ــن مــع توفي ــة المرخصي مســتوردي االغذي

)طلــب اضافــة نشــاط ( وســداد رســم ســنوي قــدره 5 االف جنيــه.

ــي لســجل  ــع الغذائ ــات الخاصــة بمنشــآت التصني ــًا بنقــل البيان ــة تلقائي وســتقوم الهيئ
ــدى  ــك المنشــآت بالقائمــة البيضــاء ل ــار ادراج تل ــن واعتب ــة المرخصي مســتوردي األغذي

ــة ترخيصهــا كمســتورد غــذاء. ــة بمثاب الهيئ
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السؤال العاشر 
مــا هــي التزاماتــي كمســتورد للغــذاء مــن أجــل الحصــول و الحفاظ علــى ترخيص 

الهيئة 

إن ترخيــص اســتيراد الغــذاء الصــادر عــن الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء يعتبــر بمثابــة 
شــهادة علــى أن المســتورد المرخــص يســتوفي االلتزامــات االجرائيــة والتدابيــر الخاصــة 
اتبــاع الممارســات المثلــى فــي  الغــذاء وادارة الجــودة والتــي تشــمل:  بســامة 
ــم  ــن وتقيي ــن الموردي ــق م ــج التحق ــق برام ــع تطبي ــب م ــة األجان ــوردي األغذي إدارة م

ــودة. ــذاء وادارة الج ــامة الغ ــة بس ــر الخاص ــم للتدابي مطابقته

هــذا باإلضافــة الــى قــدرة المســتورد علــى تفعيــل خطــة الســترجاع األغذيــة وتطبيــق 
ــة بطريقــة تحافــظ علــى ســامتها  ــع األغذي ــة لنقــل وتخزيــن وتوزي الممارســات الصحي
ــزام المســتوردين بهــا  ــك اإلجــراءات ومــدى اســتمرار الت ــق تل ــر تطبي وجودتهــا.  ويعتب

مــن المتطلبــات االساســية للحصــول والحفــاظ علــى ترخيــص اســتيراد الغــذاء.

ــى الســادس عشــر مــن  ــد إل ــرة ســماح للمســتوردين قــد تمت ــة فت ــح الهيئ وســوف تمن
يوليــو لســنة 2021 قبــل إلزامهــم بوضــع وتطبيــق خطــة إلســترجاع المنتجــات ونظــام 

للتحقــق مــن مورديهــم فــي بلــد التصدير)المورديــن األجانــب(. 

السؤال الحادي عشر
مــاذا يحــدث عندمــا تحــدد الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء ان مســتورد الغــذاء 

المرخــص غيــر ممتثــل لمتطلبــات ترخيــص اســتيراد الغــذاء الصــادرة عــن الهيئــة 

ــر الازمــة للتأكــد مــن أن مســتوردي  ــة لســامة الغــذاء التدابي ــة القومي ســتتخذ الهيئ
المــواد الغذائيــة المرخصيــن يواصلــون تطبيــق المتطلبــات األساســية المرتبطــة بمنــح 

ترخيــص اســتيراد الغــذاء.

وعنــد حالــة تحديــد حالــة »عــدم االمتثــال او المطابقــة« التــي تشــكل مســتوى معيــن 
ــورة  ــة الخط ــع درج ــب م ــي تتناس ــر الت ــة التدابي ــذ الهيئ ــر، تتخ ــتويات المخاط ــن مس م
حســب نتائــج تقييــم المخاطــر، لضمــان حمايــة المســتهلك والحفــاظ علــى ســامة 
اإلمــدادات الغذائيــة فــي مصــر، والتــي تشــمل إصــدار رســالة تحذيريــة مــع فــرض 
اإلجــراءات التصحيحيــة التــي يجــب أن يتخذهــا المســتورد - مــع المتابعــة الازمــة – وقــد 
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تصــل الــى تعليــق أو إلغــاء ترخيــص اســتيراد األغذيــة بالنســبة لحــاالت عــدم المطابقــة 
التــي يمكــن ان تشــكل خطــرًا علــى الصحــة.

السؤال الثاني عشر
مــا هــو الوقــت الــذي تســتغرقه الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء لدراســة طلــب 

ترخيــص الســتيراد االغذيــة 

ــات الحصــول علــى ترخيــص اســتيراد  ــة لســامة الغــذاء فــي طلب ــة القومي تنظــر الهيئ
الغــذاء خــال فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز ثاثيــن يــوم عمــل، وتقــوم الهيئــة بمراجعــة طلــب 
الترخيــص مشــفوعًا بالمســتندات والبيانــات المطلوبــة التــي يقدمها المســتورد، وكذلك 
التأكــد مــن توافــر الحــد األدنــى مــن التدابيــر الخاصــة بســامة الغــذاء وإدارة الجــودة 

والتــي تشــمل خطــة اســترجاع لألغذيــة وبرنامــج للتحقــق مــن المورديــن االجانــب.

وعنــد االنتهــاء مــن مراجعــة طلــب الترخيــص مــن قبــل الهيئــة واســتيفاء متطلباتــه، يتــم 
إصــدار الترخيــص وإضافــة المســتورد إلــى قائمــة المســتوردين المرخصيــن مــن الهيئــة 

ونشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء. 

السؤال الثالث عشر
كيــف يتــم التعامــل مــع المســتورد فــي حالــة عــدم اســتيفاء طلبــه لمتطلبــات 

الترخيــص وكيــف يتــم اخطــاره 

فــي حالــة عــدم اســتيفاء المســتورد لمتطلبــات الترخيــص، تلتــزم الهيئــة بإخطــاره برفــض 
ــب مســببا فــاذا كان رفضــه لعــدم اســتيفاء  ــى ان يكــون قــرار رفــض الطل ــب عل الطل
المنشــأة الغذائيــة الشــتراطات الســامة الغذائيــة، يتــم اخطــاره باإلجــراءات التصحيحيــة 
كتابيــا او الكترونيــا التــي يتعيــن عليــه اتخاذهــا مــع منــح مهلــة يحددهــا رئيــس مجلــس 

االدارة أو مــن يفوضــه الســتيفاء االشــتراطات الازمــة. 
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أسئلة وأجوبة 

السؤال الرابع عشر 
مــا هــي »القائمــة البيضــاء« لمســتوردي االغذيــة المرخصيــن مــن قبــل الهيئــة 

القوميــة لســامة الغــذاء وكيــف يمكننــي اإلنضمــام اليهــا 

ــة( تضــم بعــض  ــة لســامة الغــذاء بإنشــاء قائمــة بيضــاء )مؤهل ــة القومي تقــوم الهيئ
ــزًا فــي  ــر التزامــًا وتمي ــة وهــم األكث ــن بالهيئ ــن والمقيدي مســتوردي الغــذاء المرخصي

ــة.  ــط الصــادرة عــن الهيئ ــزام باالشــتراطات والضواب االلت

وســتقوم الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء بتوفيــر أدلــة ارشــادية بشــأن برنامــج التحقــق 
مــن المورديــن األجانــب، وخطــط االســتدعاء  التباعــه مــن قبــل مســتوردي األغذيــة.

وســتقوم الهيئــة بمراجعــة معاييــر واشــتراطات ســامة الغــذاء وأنظمــة إدارة الجــودة 
ــم مــدى فاعليتهــا،  ــي يقــوم المســتوردين بوضعهــا وتنفيذهــا، وتقيي واإلجــراءات الت
والمتابعــة الدوريــة، وفحــص مــدى اســتمرار التــزام المســتوردين باالشــتراطات الصــادرة 
ــد  ــق القواع ــة بتطبي ــام الهيئ ــد قي ــر عن ــد المعايي ــراء كأح ــذا االج ــتخدم ه ــا، ويس عنه
والقــرارات المتعلقــة بتيســير إجــراءات الفحــص والرقابــة علــى الــواردات الغذائيــة بنــاء 
ــة فــي شــأن  ــر فاعلي ــز واألكث ــق المتمي ــى تشــمل: التطبي ــل المخاطــر، والت ــى تحلي عل
ــد  ــي بل ــب ف ــن االجان ــن الموردي ــق م ــترجاع والتحق ــتدعاء/ االس ــط االس ــق خط تطبي

ــة ونقلهــا وتوزيعهــا.  ــر االساســية بتخزيــن الرســائل الغذائي ــق التدابي ــر وتطبي التصدي

السؤال الخامس عشر
هــل يجــوز لمســتورد الغــذاء الطعــن علــى قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 
ــى  ــة التظلمــات؟ وهــل يمكــن الطعــن عل ــة لســامة الغــذاء أمــام لجن القومي

قــرار رئيــس مجلــس اإلدارة أمــام محاكــم القضــاء اإلدارى 

ــدر  ــي تص ــة الت ــرارات اإلداري ــى الق ــن عل ــم والطع ــذاء التظل ــتورد الغ ــوز لمس ــم يج نع
مــن الهيئــة بشــأن ســامة الغــذاء أمــام لجنــة التظلمــات التــي تختــص بنظــر التظلمــات 

التــي يقدمهــا أصحــاب الشــأن.

ويكــون ميعــاد التظلــم مــن القــرار خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلخطــار بالقــرار 
ــة، إال فــي  ــم خــال الخمســة عشــر يومــا التالي ــت فــي التظل ــم الب ــه ، ويت ــم ب أو العل
أحــوال االســتعجال فيكــون البــت فــي التظلــم خــال مــدة ال تجــاوز ثاثــة أيــام عمــل 
ــون رقــم 1 لســنة 2017 إجــراءات  ــة للقان ــن الائحــة التنفيذي ــخ تقديمــه، وتبي مــن تاري
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وقواعــد نظــر التظلــم.

ــذ أو  ــف تنفي ــاوى وق ــل دع ــا، وال تقب ــم نهائي ــي التظل ــت ف ــة بالب ــرار اللجن ــون ق ويك
إلغــاء تلــك القــرارات قبــل التظلــم منهــا وفــوات الميعــاد المقــرر للبــت فيهــا، ويكــون 
ــرة محكمــة القضــاء اإلداري المختصــة. الطعــن فــي قــرار لجــان التظلمــات أمــام دائ

السؤال السادس عشر
متى تدخل المتطلبات الجديدة لترخيص مستوردي األغذية قيد التنفيذ 

يدخــل القــرار حيــز التنفيــذ بــدء مــن يــوم 16 ينايــر 2021 فــي شــأن المتطلبــات اإلجرائية 
والتــي تتطلــب تقديــم طلــب للحصــول علــى ترخيــص اســتيراد الغــذاء مســتوفيًا بعــض 
البيانــات والمســتندات، ويحظــر مســتوردي الغــذاء مباشــرة نشــاط اســتيراد الغــذاء إال 

بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الهيئــة.

السؤال السابع عشر
ما هى اجراءات سداد رسوم ترخيص المستوردين 

ــة بالموانــئ  الســداد مــن خــال نقــاط التحصيــل اإللكترونــي المتواجــدة بفــروع الهيئ
بواســطة كــروت االئتمــان.

الســداد مــن خــال أى فــرع مــن فــروع البنــك األهلــى أو بنــك مصــر او بنــك القاهــرة 
كالتالــي:

ــة أو  ــوب ســداده مــن المقــر الرئيســي للهيئ ــغ المطل ــى إذن دفــع بالمبل الحصــول عل
ــئ. أحــد فروعهــا بالموان

بالبنــك 	   9450786519 رقــم  الهيئــة  علــى حســاب  المقــرر  الرســم   ســداد 
المصــري. المركــزي 

 يتــم تســليم أصــل إيصــال الســداد البنكــي الــذي تــم الحصــول علــى إذن الدفــع 	 
البنكــي منــه وإيصــال الســداد اإللكترونــي الــى ممثــل الهيئــة ويحصــل العميــل 
علــى صــورة معتمــدة بخاتــم الهيئــة مــن اإليصــال بعــد ان يقــوم ممثــل الهيئــة 
بالتأشــير علــى أصــل إيصــال الســداد و اثبــات عبــارة » ترخيــص مســتوردين وفقــا 
لقــرار مجلــس االدارة رقــم 6 لســنة 2020« علــى اإليصــال، وذلــك لحيــن إدراجــه 

بقائمــة المســتوردين المرخصيــن مــن الهيئــة.
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السؤال الثامن عشر
ما هى االجراءات التي تقوم بها الهيئة في اثبات سداد الرسوم 

يقــوم ممثــل الهيئــة بإعــداد بيــان يومــي يتضمــن أســماء الشــركات والمصانــع التــي 
قامــت بســداد الرســوم، يتــم تســليم االدارة العامــة للــواردات بالهيئــة أصــول إيصــاالت 

الســداد بصفــة شــهرية علــى نمــوذج معــد لهــذا الغــرض.

السؤال التاسع عشر
هل ستقوم الهيئة بنشر قائمة بالمستوردين الجدد  

ــن قامــوا  ــة وبشــكل دوري للمســتوردين الذي ــة بنشــر قائمــة محدث نعــم. تقــوم الهيئ
ــع  ــى الموق ــذاء عل ــامة الغ ــة لس ــة القومي ــن الهيئ ــادر م ــص ص ــى ترخي ــول عل بالحص

ــة. ــي للهيئ اإللكترون

السؤال العشرون
ــتوردي  ــذاء لمس ــتيراد الغ ــص اس ــح ترخي ــررة لمن ــوم المق ــة الرس ــى قيم ــا ه م

الغــذاء ومنشــآت التصنيــع الغذائــي 

 مبلــغ عشــرون ألــف جنيــه مصــري ســنويا للشــركات والمكاتــب غيــر المســجلة 	 
بالهيئــة.

 مبلــغ خمســة آالف جنيــه مصــري ســنويا لمنشــآت التصنيــع الغذائــي التــي تــم 	 
تســجيلها بقوائــم الهيئــة والتــي ســبق لهــا ســداد رســوم تســجيل المصنــع.

 ويتــم احتســاب فتــرة الســنة للرســوم اعتبارا مــن تاريخ ادراج الشــركة أو المنشــأة 	 
علــى القائمــة المعلنــة على الموقــع اإللكترونــي للهيئة.
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