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٣

  راراتـــق
  هليئة القومية لسالمة الغذاءا

  ٢٠٢١لسنة  ١١رقم جملس إدارة اهليئة قرار 
  ٢٠٢١ لسنة ٤رقم الهيئة دارة إتعديل قرار مجلس ب

  شأن تحصيل رسوم فحص الواردات الغذائيةب
 :دارة اإلجملس 
  ؛ لدستورا ىعل طالعاال بعد

 يةذالتنفي والئحته ديرصوالت االستيراد بشأن ١٩٧٥ لسنة ١١٨ رقم القانون وعلى
  ؛ ٢٠٠٥ لسنة ٧٧٠ رقم والصناعة التجارة وزير بقرار الصادرة

 الغذاء لسالمة القومية الهيئة قانون بإصدار ٢٠١٧ لسنة ١ رقم القانون وعلى
  ؛ ٢٠١٩ لسنة ٤١٢ رقم الوزراء مجلس رئيس السيد بقرار الصادرة التنفيذية والئحته
 تشكيل بإعادة ٢٠٢٠ لسنة ١٢٦٩ رقم الوزراء مجلس رئيس السيد قرار علىو
  ؛ الغذاء لسالمة القومية الهيئة إدارة مجلس

 بعض مقابل تحصيل بشأن ٢٠٢١ لسنة ٤ رقم الهيئة إدارة مجلس قرار وعلى
  ؛ الغذائية الواردات الخدمات

 ؛ ١٠/١١/٢٠٢١ بتاريخ المنعقدة بجلسته الهيئة إدارة مجلس موافقة وعلى
   :ررـــق

   )األوىلادة امل( 
 ٢٠٢١ لسنة ٤ رقم الهيئة إدارة مجلستم استبدال نص المادة الثانية من قرار ي

   :ص التالىبالن
  رسوم فحص بعض الواردات الغذائية

خذ فى االعتبار ذائية وفقًا للجدول التالى مع األاردات الغتعديل رسوم فحص الو
   :ستراتيجيةاالعدم زيادة القيم الخاصة بالواردات الغذائية 

  الغذائيةالسلعة   اجلمركىلبند ا  م
اخلدمة مقابل 

  )احلالى(
   للطن/باجلنيه

اخلدمة مقابل 
  )اجلديد(

   للطن/باجلنيه
  ١٠٠  ٥٠  مبردة ومجمدةلحوم   بتفريعاته .٢بند   ١

  حيةأسماك   بتفريعاته .٣بند   ٢
  ٥٠  ١٠  مدةجومبردة وم
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  الغذائيةالسلعة   اجلمركىلبند ا  م
اخلدمة مقابل 

  )احلالى(
   للطن/باجلنيه

اخلدمة مقابل 
  )اجلديد(

   للطن/باجلنيه

ومنتجات صناعة ألبان   بتفريعاته .٤بند   ٣
  ٥٠  ١٠  األلبان

  بتفريعاته .٧بند   ٤

ونباتات وجذور خضر 
نات صالحة لألكل ودر

يات عدس، فول، بقول(
  )أخرى

١٠  

 جنيها للطن للبند ٥٠
وتفريعاته فيما عدا الفول 

لوارد س برسم اوالعد
عمل برسم يستمر ال

   للطناتيه جن١٠حص ف

وأثمار قشرية فواكه   بتفريعاته .٨بند   ٥
  ٦٠  ٣٠  كل لألصالحة

  ٦٠  ٣٠  بنوأسود شاى   بتفريعاته .٩بند   ٦

فيما عدا القمح الحبوب    بتفريعاته١٠بند   ٧
  ١٠  ذرةوال

   جنيهات للطن١٠
يكون القمح  فيما عدا

نيه  ج٠,٢٥سم الر
) اشرون قرشًخمسة وع(

  للطن
  لطن لات جنيه٣وللذرة 

  ٢٠  ٢  الحبوبدقيق    بتفريعاته١١بند   ٨

  ١٠  ةوأثمار زيتيحبوب    بتفريعاته١٢بند   ٩

ول  فيما عدا ف٥٠
يا يستمر العمل الصو

 ات جنيه١٠برسم فحص 
  للطن

   بتفريعاته١٥بند   ١٠
وشحوم واستيارين دهون 

ن وجلسرين ومارجري
  وزيوت

٧-٢  

 جنيهات إذا كان ١٠
   للبيع بالتجزئةمهيأغير 
 مهيأان  إذا ك جنيها١٥

  التجزئةللبيع ب

لحوم وأسماك محضرات    بتفريعاته١٦بند   ١١
  ١٠٠  ٢٠  ...)وبيف ، ونة ، بولت(

  ٦٠  ٣٠  سكريةمصنوعات    بتفريعاته١٧بند   ١٢
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  الغذائيةالسلعة   اجلمركىلبند ا  م
اخلدمة مقابل 

  )احلالى(
   للطن/باجلنيه

اخلدمة مقابل 
  )اجلديد(

   للطن/باجلنيه
  ٦٠  ٣٠  وكاكاو ةشكوالت   بتفريعاته١٨بند   ١٣

   بتفريعاته٢٠بند   ١٤
خضر وفاكهة محضرات 

نباتات صالحة لألكل و
  )....مربات وعصائر(

٨٠  ٤٠  

  ٢٩، ٢٨بند من   ١٥
  ١٠٠  ٤٠  ةحطعم ورائمكسبات   ٠٢/٣٣بند من 

  ١٩بند من   ١٦
أساسها محضرات 

الحبوب والدقيق والنشا 
  والفطائر

   جنيها٥٠  ٣٠

   جنيه١٠٠  ٤٠  غذائية أخرىمحضرات   ٢١بند   ١٧

  ٢٢بند   ١٨
ومياه معدنية خل 

ومشروبات وسوائل 
  كحولية

   جنيه١٠٠  ٤٠

تلوين من أصل مواد   ٣٢بند   ١٩
  هوكما   كجم١٠/١٠٠  نباتى أو حيوانى

   بتفريعاته٣٥بند من   ٢٠
زاللية ومواد أساسها مواد 

نزيمات وكازين إالنشا و
  وجيالتين

   للطن جنيه١٠٠  ٤٠

   )املادة الثانية(  
لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ، ويعمل بأحكامه من اليوم ي

  .التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية 
  ١١/٢٠٢١/تحريرا فى   

 دارةاإلرئيس مجلس 
 سني منصورح / د.أ

  

  


