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  اهليئة القومية لسالمة الغذاء 
  ٢٠٢٢لسنة ) ١٠(رقم   اهليئةقرار جملس إدارة

   ٢٠٢٢لسنة ) ٤(رقم  قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسالمة الغذاءبتعديل 
 ن على ترخيص تداول الغذاءبشأن تنظيم حصول منشآت التخزي

  جملس اإلدارة
  بعد االطالع على الدستور؛

  بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء ؛٢٠١٧ لسنة ١وعلى القانون رقـم 

 بإصدار الالئحة   ٢٠١٩ لسنة   ٤١٢و على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم         
  التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء؛

 بشأن تنظيم حصول منشآت     ٢٠٢٢لسنة  ) ٤( قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       وعلي
 التخزين على ترخيص تداول الغذاء؛

 .٢٨/٦/٢٠٢٢وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

   :ررــــق
  )املادة األوىل( 

لقوميـة  يضاف إلى التعريفات الواردة بالمادة األولى من قرار مجلس إدارة الهيئة ا 
 بشأن تنظيم حـصول منـشآت التخـزين علـى           ٢٠٢٢لسنة  ) ٤(لسالمة الغذاء رقم    

مخزن مخصص  : نهأف خاص بالمخزن الجاف البارد على       ترخيص تداول الغذاء تعري   
درجة مئوية٢٥ لى عند درجة حرارة ال تزيد عالتخزين الغذاء مبرد .  

  )املادة الثانية(
  )ح(مـن الفقـرة     "  ن يفـصالن بينهمـا    يجب أن يكون هناك بابا    " ذف عبارة   تح

 الخاصة بالمتطلبات الفنية لمرافق العـاملين وغـرف تغييـر المالبـس             ١٤في المادة   
  )٤(رقـم   مجلس إدارة الهيئـة القوميـة لـسالمة الغـذاء    المرافق لقرار ) ١(بالملحق  

  . بشأن تنظيم حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء٢٠٢٢لسنة 



 ٢٠٢٢سنة  یولیة ٢٤فى ) تابع (١٥٩ العدد – الوقائع المصریة    
 

  

٨

  )ثةاملادة الثال(
مجلس إدارة  المرافق لقرار   ) ١(بالملحق  ) ٢٠(من المادة   ) أ(يستبدل بنص الفقرة    

  :  النص التالي٢٢٢٠لسنة ) ٤(رقم  الهيئة القومية لسالمة الغذاء
ة المالئمة له سواء كان مخزن جـاف        ب أن يخزن الغذاء في درجة الحرار      يج) أ(

ال تزيد درجـة حرارتـه   (أو مخزن جاف بارد  ) ال يتطلب التبريد أو التجميد    (
 لـى أو مخزن مبرد ال تزيـد ع )  ٪ ٦٠ لىوال تزيد الرطوبة ع/ م °٢٥ لىع
 . )م°١٨- (لىأو مخزن مجمد ال تزيد درجة حرارته ع )م°٥(

  )املادة الرابعة(
مجلس إدارة  المرافق لقرار   ) ١(بالملحق  ) ٢٤(من المادة   ) د(يستبدل بنص الفقرة    

  :  النص التالي٢٢٢٠لسنة ) ٤(رقم  الهيئة القومية لسالمة الغذاء
 عـن أشـعة     ايراعى أن تخزن العبوات في منشآت تخزين جيدة التهوية بعيد         ) د(

 . الشمس المباشرة ومصادر الحرارة والتلوث
  )املادة اخلامسة(

          مـن اليـوم التـالي      اينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل بـه اعتبـار   
  .لتاريخ نشره

 ١٧/٧/٢٠٢٢تحريرا في  

  رئيس مجلس اإلدارة
  حسني منصور. د.أ

 
 

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٢ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١١٠٩ - ٢٥/٧/٢٠٢٢ - ٢٠٢٢/ ٢٥٠٦٥     


