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قـــــرارات
الهيئة القومية لسالمة الغذاء

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2022
بشأن تحصيل رسوم مقابل خدمة

فحص منشآت األغذية التى تتداول األحياء المائية
مجلس اإلدارة

بعد االطاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئة القومية لسامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017؛

وعلى قرار الســـيد رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لســـنة 2019 بإصدار الائحة 

التنفيذية للهيئة القومية لسامة الغذاء ؛

وعلى قرار الســـيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1296 لسنة 2020 بإعادة تشكيل 

مجلس إدارة الهيئة القومية لسامة الغذاء ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/1/12 ؛

قـــــــرر:
)المادة األولى(

يتم تحصيل رســـوم مقابـــل خدمة فحص منشـــآت األغذية التى تتـــداول األحياء 

المائية على النحو التالى :

البند األول - مراكب صيد من المصايد الطبيعية :

الرسوم السنويةطول المركبم

100 جنيهأقل من 6 أمتار )بدون موتور(1

300 جنيهأقل من 6 أمتار )موتور(2

400 جنيهمن 6 أمتار إلى أقل من 12 متًرا3

500 جنيهمن 12 متًرا إلى أقل من 24 متًرا4

600 جنيهأكثر من 24 متًرا5
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البند الثانى - وحدة التجهيز والتعبئة الخاصة بمزارع منتجات األحياء المائية :

الرسوم السنويةالطاقة اإلنتاجية فى السنةم

400 جنيهأقل من 20 طًنا1

1000 جنيهمن 20 طًنا حتى 100 طن2

2000 جنيهأكثر من 100 طن3

البن���د الثالث - موردون منتجات األحياء المائية )تشـــمل تجار التجزئة والجملة 

والوسطاء، أما من ينطبق عليه البند األول والثانى سيتم األخذ بالرسوم األقل( .

الرسوم السنويةالطاقة التسويقية فى السنةم

400 جنيهأقل من 10 أطنان1

2000 جنيهمن 10 أطنان إلى 100 طن2

4000 جنيهأكثر من 100 طن3

)المادة الثانية(

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

بالوقائع المصرية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

تحريًرا فى 2022/2/8

رئيس مجلس اإلدارة

أ.د/ حسين منصور 


