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  الغذاء لسالمة القومية اهليئة
  ٢٠٢٠ لسنة ٢ رقمقرار 

  لها المسموح المانحة الشركات وتسجيل الجهات تسجيل بشأن
  الُمستوردة الغذائية للرسائل والمطابقة الفحص شهادات بإصدار
  جملس اإلدارة

  ؛الدستور على االطالع بعد
   ؛والتصدير االستيراد بشأن ١٩٧٥ لسنة ١١٨  رقمقانونوعلى ال

  ،الغذاء لسالمة القومية الهيئة قانون إصدارب ٢٠١٧ لسنة ١ مـرق القانون وعلى
   ؛٢٠١٩ لسنة ٤١٢ رقم الوزراء مجلس رئيس السيد بقرار الصادرة التنفيذية والئحته
 انضمام على بالموافقة ١٩٩٥ لسنة ٧٢ رقم الجمهورية رئيس قرارعلى و

 الوثيقة هاتتضمنى الت تفاقاتواال العالمية التجارة لمنظمة العربية مصر جمهورية
 األطراف متعددة التجارية للمفاوضاتى أورجوا جولة نتائج المتضمنة الختامية
ى ف والموقعة والخدمات السلعى مجالى ف العربية مصر جمهورية تعهدات وجداول
   ؛١٩٩٤ بريلأ ١٥ بتاريخ المغربية بالمملكة مراكش

 مجلس بتشكيل ٢٠١٧ لسنة ١٤٣٣ رقم الوزراء مجلس رئيس السيد قرار وعلى
   ؛الغذاء لسالمة القومية الهيئة إدارة

 السلع بعض بشأن ٢٠١٥ لسنة ٩٩١ رقم والصناعة التجارة وزير قرار وعلى
   ؛خاصة بشروط تستوردى الت

 دـالقواع بشأن ٢٠١٥ لسنة ٩٩٢ رقم والصناعة ارةـالتج رـوزي قرار وعلى
 العربية مصر جمهوريةى لإ اـمنتجاته لتصدير المؤهلة المصانع لتسجيل المنظمة

   ؛وتعديالته
   ؛٢٩/١/٢٠٢٠ بتاريخ المنعقدة بجلسته الهيئة إدارة مجلس موافقة وعلى

  )األوىل املادة(
  فـاريـالتع

   :منها كل قرين المبين المعنى بالكلمات القرار هذا أحكام تطبيقى ف يقصد
   .الغذاء لسالمة القومية الهيئة  :الهيئة

  . المستوردة الغذائية للرسائل والمطابقة الفحص لشهادات المانحة الشركات  :الشركات
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) رـحمأ -ى برتقال - رـصفأ - رـخضأ (برمز تُمثل إجراءات هو  :المسار 
 المصرية الموانئ أحدى لإ وصولها عند الغذائية الرسائل عن لإلفراج الهيئة تُخصصه

 امتثال على كبير احتمال وجود ةحالى ف اإلفراج إجراءات تسريع على يساعد مما
 .الرسالة

  )الثانية املادة(
  للشركات التسجيل اشتراطات

 للرسائل والمطابقة الفحص لشهادات المانحة الشركات لقيد سجل بالهيئة ينشأ - ١
  .المستوردة الغذائية

   :يلي ما للتسجيل الطالبة الشركةى ف يشترط
 البرامج إدارة مجالى ف سنوات سخم) ٥ (عن تقل ال خبرة للشركة يكون أن) أ(

 بخمسة وتَثبت المستوردة الغذائية الرسائل على المطابقة لتقييم العالمية
 . مختلفة دولى ف األقل على تعاقدات

 وتوافق الهيئة متطلبات بين بالربط يسمحى لكترونإ نظام الشركةى لد يكون أن) ب(
 . الطرفين بين المطلوبة البيانات نقل عمليات لتسهيل  ،ومصدريها المنتجات

 تقييم بشأن ISO/IEC 17065 شهادة على حاصلة الشركة تكون أن) ج(
 وحاصلة  ،والخدمات والعمليات المنتجات تقييم أجهزة متطلبات – المطابقة

  . الجودة إدارة بنظم الخاص ISO 9001 نظام على
 (ISO 17025) شهادة على الحاصلة المعتمدة بالمعامل بيان بتقديم الشركة تقوم أن) د(

 سوفى والت  ،والمعايرة الفحص مختبرات لكفاءة العامة بالمتطلبات الخاصة
 شهادات تقديم مع للعينات المعملية االختبارات إلجراء الشركة بهم تستعين
 . المعامل لهذه االعتماد ونطاق

 الفحص طرق وتعليمات مرجعيات به موضح بيان بتقديم الشركات تلتزم أن) ه(
 إلى المصدرة الغذائية الرسائل على تنفذى والت العينات وسحبى ظاهرال

 . الهيئة من فحصه لها المحدد المنتج نوع على بناء العربية مصر جمهورية

 لشهادات مانحة أخرى شركةى أى لإ أعمالها إسناد بعدم الشركة تلتزم أن) و(
   .الهيئة من تابيةك موافقة على الحصول بعد إال الباطن من والمطابقة الفحص
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 العربية مصر بجمهورية لها معتمد وكيل / فرع وجود حالى ف الشركة تتقدم - ٢
 التجارية وعالمتها األم الشركة اسم به موضحا للتسجيل الهيئة باسم موجه بطلب

  :التالية المستندات به مرفقًا لذلك المعد النموذج وملء الرئيس ومقرها
 .ى التجار واالسم لتجاريةا وعالمتها الشركة اسم) أ(
 . الضريبية البطاقة) ب(
 .ى التجار السجل) ج(
 . الشركاء وأسماء  ،الشركة تأسيس عقد  ،للشركةى القانون النظام) د(
 . )أخرى / عينات سحب/ ى ظاهر فحص (الشركة نشاط) ه(
 المطابقة جاالتـمى ف ركةـالش عليها الحاصلة الدولية ادـاالعتم شهادات) و(

 هـعلي الحصول وتاريخ  ،االعتماد نطاق بها مرفق( والمراجعة فحصوال
  .)التجديد وتاريخ

      .ى لكتروناإل والبريد المراسالت عنوان) ز(
  . للتسجيل المقررة الرسوم سداد يفيد ما) ح(

 )الثالثة املادة(

  والمطابقة الفحص لشهادات المانحة الشركات التزامات
    :آلتيبا المسجلة الشركات تلتزم

 الصادرة المستوردة الغذائية الرسائل على والمطابقة الفحص قواعد تطبيق - ١
 الشهادات لقبول ويشترط  ،تحديث من عليها يطرأ وما فحصه يتم منتج لكل الهيئة عن

  .القواعد بتلك االلتزام الشركات عن الصادرة
  اتـشتراطال المستوفى قـوالنس الشكلى ف رـوالتقاري الشهادات تصدر أن - ٢
 . الهيئة

 مصر جمهورية لىإ المصدرة للشحنات والمطابقة الفحص شهادات إصدار - ٣
 . العربية
 والمعامل الشركة ومعامل وفروع مكاتب بتفقد وقتى أى ف للهيئة السماح - ٤

 . الهيئة لمتطلبات وفقًا تعمل نهاأ من والتحقق والخارج الداخلى ف معها تتعاقدى الت
 المثال سبيل على ( ،المختلفة للعمليات المستخدمة النماذج ، الشركة تقدم - ٥
 نموذج  ،العينات سحب نموذج  ،للرسائلى الظاهر الفحص نموذج  :الحصر وليس
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   ،الهيئة لدى واعتمادهم لمراجعتهم وذلك ...)  ،الغذائية للرسائل المطابقة شهادة
 الشركة على يتعين الرسائل بفحص الخاصة النماذج تغييرى ف الرغبة حالةى وف

  . المعدلة النماذج على موافقة على الحصول
 )الرابعة املادة(

  والمطابقة الفحص لشهادات المانحة الشركات تسجيل إجراءات
 وإخطارها الشركة من استكمالها بعد المقدمة المستندات بفحص الهيئة تقوم - ١

 . بالهيئة التسجيل لمتطلبات استيفائها عدم أو باستيفائها
 تسجيل يتم  ،بالهيئة التسجيل لمتطلبات الشركة مستندات استيفاء حالةى ف - ٢
 وتحديد المستوردة للشحنات والمطابقة الفحص شركات بقائمة وإدراجها الشركة

 الموقع على ونشرها بها العمل يمكنهاى الت والدول شركة لكل عليها المتعاقد المنتجات
 . بالهيئة الخاصى اإللكترون
 بأنشطة تقومى والت لديها المسجلة الشركات أنشطة من بالتحقق لهيئةا تقوم - ٣
  ،المتابعة بهدف  ،المستوردة الغذائية الرسائل على التفتيش أو والمطابقة الفحص
 . معلن غير أو معلنى دور بشكل

 )اخلامسة املادة(

 بوتث أو  ،التسجيل فترة أثناء القرار هذا حكامأل الشركة مخالفة ثبوت حالةى ف
 الملزمة والقواعد السارية التشريعات مع المستوردة الغذائية الرسائل منى أ توافق عدم

 والمكروبيولوجية الكيميائية والملوثات المتبقيات حدود سيما ال الهيئة عن الصادرة
  :اإلدارة مجلس رئيس من بقرار للهيئة يكون

 . األولى مخالفتها حالى ف الشركة إنذار
 . سنة تجاوز ال لمدة الشركة مع التعامل إيقاف يتم ثانية لمرة المخالفة تكرار حالى ف
   .بالسجل الشركة قيد شطب يتم مرتين اإليقاف تكرار حالى ف

  )السادسة املادة(
  المالية االلتزامات

  ىرـمص جنيه ألف رونـعش(ى رـمص جنيه ٢٠,٠٠٠ مبلغ دادـس يتم - ١
 سنوية رسوم )المصرىى المركز البنك لدى دةالمعتم األجنبية بالعملة يعادلها ما أو

 . سنويا ٪٥ بنسبة زيادتها يتم  ،الهيئة لدى الشركة لتسجيل
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 المصدر من المدفوعة الرسوم من ٪٢٥ مقدارها نسبة بتوريد الشركة تلتزم - ٢
   .الفحص نتائج على والتصديق المراجعة مقابل وذلك  ،الهيئة لصالح شحنة لكل

 جنيه ألف خمسمائة (جنيه ألف ٥٠٠ مبلغ بإيداع فرعها أو الشركة تلتزم - ٣
  )رىـالمصى المركز البنك لدى المعتمدة األجنبية بالعملة يعادلها ما أوى مصر

 التزام لضمان التأمين سبيل علىى المصرى المركز البنك لدى الهيئة حسابى ف
  .القرار بأحكام الشركات
 تجديد إجراءاتى ف بالبدء الشركة وتلتزم  ،واحدة سنة الشركة تسجيل مدة - ٤
   .األقل على واحد بشهر التسجيل مدة انتهاء قبل التسجيل

  )السابعة املادة(
 الدولية والهيئات الجهات مع تفاهم ومذكرات اتفاقات عقد اإلدارة مجلس لرئيس

 لتوفير الغذاء سالمة على الرقابة لنظم المتبادل االعتراف بشأن والعربية واإلقليمية
  . المطلوب الحماية توىمس

  )الثامنة املادة(
 هذا بأحكام ويعمل  ،القرار هذا أحكام مع يتعارض أو يخالف حكم كلى يلغ
  . المصرية الوقائعى ف نشره تاريخ من القرار

  اإلدارة مجلس رئيس
 منصور حسني. د. أ
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  )١ (مرفق
  جهات قبل من ومطابقتها فحصها يتمى الت المستوردة بالسلع بيان
  بالهيئة ةومسجل والمطابقة الفحص لشهادات مانحة شركات أو

  
 السلعة الجمركي البند م

 -  ٠٤,٠٣- ٠٤,٠٢- ٠٤,٠١ البنود من ١
٠٤,٠٦ - ٠٤,٠٥ 

 للبيع المهيأة) األطفال ألبان عدا (ومنتجاتها األلبان
 تتجاوز ال المباشر لالستهالك العبواتى ف بالتجزئة

 .كجم ٢

  بالتجزئة للبيع المهيأة والمجففة المحفوظة الفواكه الثامن الفصل من ٢
 .كجم٢ تتجاوز ال المباشر لالستهالك عبواتى ف

  عبواتى ف بالتجزئة للبيع المهيأة والدهون الزيوت عشر الخامس الفصل من ٣
 .كجم٢ تتجاوز ال

 .سكرية مصنوعات ١٧,٠٤ ٤
 كاكاو على تحتوى غذائية ومحضرات شكوالتة ١٨,٠٦ البند من 

 الكـلالسته واتـعبى ف زئةـبالتج للبيع مهيأة
 .كجم٢ تتجاوز ال رـالمباش

 قلأ عبواتى ف بالتجزئة للبيع المهيأة الفواكه عصائر  ٢٠,٠٩ البند من ٥
 .كجم ١٠ من

 .الغازية والمياه والمعدنية الطبيعية المياه ٢٢,٠٢-٢٢,٠١ ٦

  لقمحا ١٠٠١ ٧
 - ٨٢,١٥- ٨٢,١١,٩١ - ٨٢,١١,١٠من ٨

٦٩,١٢- ٦٩,١١ - ٤٤,١٩ - ٣٩,٢٤ - 
٧٦,١٥,١٠- ٧٤,١٨,١٠- ٧٣,٢٣ 

 للغذاء المالمسة األدوات

  

 

  اإلدارةرئيس مجلس 
 

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٣٢٤ - ٢٠/٢/٢٠٢٠ - ٢٠١٩ / ٢٥٥٨٩  




