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الهيئة القومية لسالمة الغذاء
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2022

بشأن تعديل بعض بنود الرسوم الواردة

 فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2021

بشأن تحصيل مقابل بعض خدمات الواردات الغذائية

مجلس اإلدارة

بعد االطاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن االستيراد والتصدير ؛

وعلـــى القانـــون رقـــم 1 لســـنة 2017 بإصـــدار قانـــون الهيئة القومية لســـامة 

 الغـــذاء والئحتـــه التنفيذيـــة الصادرة بقرار الســـيد رئيـــس مجلس الـــوزراء رقم 412

 لسنة 2019 ؛

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

مجلس إدارة الهيئة القومية لسامة الغذاء ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لســـنة 2021 بشـــأن تحصيل مقابل بعض 

خدمات الواردات الغذائية ؛

وعلـــى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لســـنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة 

الهيئة رقم 4 لسنة 2021 بشأن تحصيل رسوم فحص الواردات الغذائية ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/1/12 ؛
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قـــــــرر:
)المادة األولى(

تعديل رسوم فحص بعض البنود الجمركية من السلع الغذائية على النحو التالى :

مقابل الخدمةالسلعةالبند الجمركى
 بالجنيه المصرى للطن

10 جنيهات للطن بحد أقصى 50٫000 فول الصويا ، وإن كان مكسًرا12٫01

جنيه مصرى للشهادة الجمركية الواحدة .

من 15٫07

وحتى البند 15٫16

10 جنيهات للطن بحد أقصى 60٫000 من البند 15 الزيوت الواردة خام

جنيه مصرى للشهادة الجمركية الواحدة .

البندان 17٫01

17٫02

سكر بنجر وقصب وأنواع سكر أخرى

جامدة أو سائلة طبيعية أو صناعية

60 جنيًها للطن بحد أقصى 50٫000 

جنيه مصرى للشهادة الجمركية الواحدة .

)المادة الثانية(
يلغـــى كل حكم يخالف أحـــكام هذا القرار ، ويعمل بأحكام هـــذا القرار من اليوم 

التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية .

تحريًرا فى 2022/2/9

رئيس مجلس اإلدارة

أ.د/ حسين منصور

طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السالم
رقم اإليداع بدار الكتب 268 لسنة 2022
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