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  اهليئة القومية لسالمة الغذاء 
  ٢٠٢٢لسنة ) ٩(رقم   اهليئةقرار جملس إدارة

  زينية الغذائيةالرسوم السنوية لفحص المنشآت التخ بشأن

  جملس اإلدارة
  بعد االطالع على الدستور؛

 بإصدار قانون الهيئة القومية لسالمة الغـذاء        ٢٠١٧ لسنة   ١وعلى القانون رقـم    
   ؛٢٠١٩ لسنة ٤١٢والئحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

 بـشأن   ٢٠٢٢ لسنة   ٤قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم         وعلى  
  ؛تنظيم حصول منشآت التخزين علي تراخيص تداول الغذاء 

 .٢٨/٦/٢٠٢٢اريخ منعقدة بتته الوعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلس

   :ررــــق
  )املادة األوىل( 

ـ  المزمع إنـشاؤها  األغذيةمنشآت تخزينتحصيل رسوم سنوية من     للـسعة  ا طبقً
 :لتالي للجدول ااالتخزينية للمخزن وفقً

  )ارتفاع× عرض×طول(السعة التخزينية 
الرقابة قبل رسوم 
  )بالجنيه* (التشغيل

رسوم الفحص 
السنوية بعد التشغيل 

  )بالجنيه(
  ٤٠٠٠  ١٠٠٠  ٣ م٥٠٠حتى 
  ٦٠٠٠  ١٢٠٠  ٣ م١٠٠٠ ىحت٣ م٥٠٠ من أكثر
  ٨٠٠٠  ١٧٠٠  ٣ م٢٥٠٠حتى  ٣ م١٠٠٠ من أكثر

  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ٣ م٥٠٠٠ ى حت٣ م٢٥٠٠أكثر من 
  ١٥٠٠٠  ٣٠٠٠  ٣ م١٥٠٠٠  حتى٣ م٥٠٠٠ من أكثر
  ١٨٠٠٠  ٥٠٠٠  ٣ م١٥٠٠٠ من أكثر
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التجهيـزات  المخطـط البيـاني و    مراجعـة   مثـل   : األنشطة الرقابية قبل التشغيل   
  .واحدة على األقل للمنشأة قبل التشغيلزيارة وغيرها مع إجراء  واإلنشاءات

  )املادة الثانية(
التـي توفـق   (القائمة بالفعل    األغذية ينمنشآت تخز تحصيل رسوم سنوية لفحص     

  : للجدول التاليا للسعة التخزينية للمخزن وفقًا طبقً)أوضاعها

* عرض * طول  (السعة التخزينية
  )ارتفاع

الرقابة في السنة رسوم 
  )بالجنيه (األولى

رسوم الفحص 
السنوية في السنة 

  )بالجنيه(الثانية 
  ٤٠٠٠  ٥٠٠٠  ٣ م٥٠٠حتى 

  ٦٠٠٠  ٨٠٠٠  ٣ م١٠٠٠ ىحت ٣ م٥٠٠ من أكثر
  ٨٠٠٠  ١١٥٠٠  ٣ م٢٥٠٠حتى  ٣ م١٠٠٠ من أكثر

  ١٠٠٠٠  ١٣٥٠٠  ٣ م٥٠٠٠ ى حت٣ م٢٥٠٠أكثر من 
  ١٥٠٠٠  ١٧٥٠٠  ٣ م١٥٠٠٠  حتى٣ م٥٠٠٠ من أكثر

  ١٨٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٣ م١٥٠٠٠ من أكثر
  )املادة الثالثة( 

  .ا سنوي٪٥يتم زيادة رسوم الفحص السنوية الواردة في المادتين األولى والثانية بنسبة 
  )املادة الرابعة( 

  تحصيل رسم اسـتخراج خطـاب الـسعة التخزينيـة لرسـالة واردات غذائيـة           
  . للرسالةه جني١٠٠٠بقيمة 

  )املادة اخلامسة(
من اليوم التالي لتاريخ نشره اينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبار.  

  ١٧/٧/٢٠٢٢تحريرا في  
  رئيس مجلس اإلدارة

  حسني منصور. د.أ


