Неофіційний переклад з арабської

Міністерство торгівлі та промисловості
Рішення №43 від 2016 року
щодо поправок до регулюючих правил реєстрації підприємств, що
експортують свою продукцію
до Арабської Республіки Єгипет
Міністр торгівлі та промисловості
на підставі Закону № 118 від 1975 року про імпорт та експорт,
Рішення Міністра № 770 від 2005 року щодо переліку зведених правил до
положень згаданого Закону № 118 від 1975 року,
Рішення Міністра № 992 від 2015 року щодо правил реєстрації підприємств,
що можуть експортувати свою продукцію до Арабської Республіки Єгипет,
та на підставі пропозицій, наданих Сектором торговельних угод та Сектором
зовнішньої торгівлі,
постановив:
(Стаття I)
Генеральна адміністрація з контролю над експортом та імпортом (General
Organization for Export and Import Control - GOEIC) формує реєстр заводів та
підприємств, власників торговельних марок, які експортують свою
продукцію, наведену у переліку (додається), до Арабської Республіки
Єгипет.
Дана продукція, що імпортується для подальшої реалізації, може бути
ввезена лише за умови, якщо вона вироблена зареєстрованими
підприємствами, або імпортується компаніями-власниками торговельних
марок, чи дистрибуційними центрами, включеними до цього реєстру.
Внесення підприємства до реєстру, або виключення з нього відбувається
шляхом прийняття відповідного рішення Міністром, що курує питання
зовнішньої торгівлі, також Міністр може звільняти від виконання будь-яких,
або усіх реєстраційних вимог на його розсуд.
(Стаття II)
Для реєстрації у вищезгаданому реєстрі необхідно:
Перше: для заводів:
подати клопотання про реєстрацію від законного представника підприємства,
або уповноваженої ним особи, або його агента разом із такими документами,
що мають бути легалізовані:
• Свідоцтво про юридичну реєстрацію та ліцензію підприємства.
• Перелік продукції заводу і його торговельні марки.

• Торговельна марка продукції і торговельні марки, вироблені згідно з
ліцензією своїх власників.
• Сертифікат про застосування підприємством системи контролю якості,
виданий інституцією, що визнається Міжнародним співробітництвом з
акредитації лабораторій (International Laboratory Accreditation Cooperation –
ILAC), або Міжнародним форумом з акредитації (International Accreditation
Forum - IAF), або єгипетською, або іноземною урядовою інституцією, що
визнається Міністерством, яке курує питання зовнішньої торгівлі.
Друге: для компаній-власників торгових марок:
подати клопотання про реєстрацію від законного представника компаніївласника торговельної марки, або уповноваженої ним особи разом із такими
документами, що мають бути легалізовані:
• Сертифікат про реєстрацію торговельної марки та перелік продукції, яка
виробляється згідно з ним.
• Сертифікат від компанії-власника торговельної марки з дистрибуційними
центрами, яким дозволено поставляти продукцію зазначеної марки.
• Сертифікат про застосування підприємством-власником торговельної марки
системи контролю якості, виданий інституцією, що визнається Міжнародним
співробітництвом з акредитації лабораторій (International Laboratory
Accreditation Cooperation – ILAC), або Міжнародним форумом з акредитації
(International Accreditation Forum - IAF), або єгипетською, або іноземною
урядовою інституцією, що визнається Міністерством, яке курує питання
зовнішньої торгівлі.
Третє:
У разі сумніву в достовірності наданих документів, внесення до реєстру не
проводиться до підтвердження справжності таких документів. Дозволяється,
на вимогу заявника, проводити інспекцію компанії або підприємства, яке
реєструється, для підтвердження автентичності його документів - після
дозволу компетентного Міністра зовнішньої торгівлі.
(Стаття III)
Скасовується все, що суперечить, або розходиться з положеннями цього
Рішення.
(Стаття IV)
Дане Рішення підлягає опублікуванню у «Єгипетських фактах»/Урядовому
бюлетені і набуває чинності через два місяці з дня його опублікування.
16 січня 2016 року
Міністр торгівлі та промисловості

Перелік продукції,
імпорт якої обумовлюється реєстрацією підприємства-виробника
№

Найменування товару

Митний код товару

1

молоко та молочні продукти
для роздрібної торгівлі

Від 04.01-04.02-04.03-04.05-04.06

2

консервовані та сухі фрукти
для роздрібної торгівлі

Частина 8

3

олії та жири для роздрібної
торгівлі

Частина 15

4

кондитерські вироби з цукру

17.04

5

шоколад та готові харчові
продукти, що містять какао для
роздрібної торгівлі

Від 18.06

6

випічка та готові харчові
продукти зі злаків, хліб та
хлібобулочні вироби

19.02-19.04-19.05

7

фруктові соки для роздрібної
торгівлі

Від 20.09

8

вода природна, мінеральна та
содова

22.01-22.02

9

косметика, продукти з догляду
за порожниною роту та зубами,
дезодоранти, туалетні
приналежності та парфумерні
вироби

33.03-33.04-33.05-33.06-33.07

10

мило та поверхнево активні
речовини, що
використовуються як миючий
засіб, для роздрібної торгівлі

3401.11-3401.19-3401.20903401.30-3402.20-3402.9090

11

посуд, столові прилади

12

ванни, душові, раковини,
умивальники, туалети, унітази
та кришки для них
туалетний папір, косметичний
папір, підгузники та полотенця

39.24 – 4419 – 69.11 – 69.12 –
73.23 – 7418.10 – 7615.10 –
8211.10 – 8211.91 – 82.15
3922.10 – 3922.20 – 69.10 –
7324.10 – 7324.21 – 7324.29 –
7418.20 – 7508.9020 – 7615.20
9619 – (за виключенням
4818.1090) – 48.18 – 4803

13

14

будівельні блоки, квадратна
плитка та плитка для
домашнього використання

6802.10 – 6802.2110 – 6802.9110
– 6904.40 – 6810.19 – 69.07 –
6908

15

скляний посуд

70.13

16

арматура

72.13 – 72.14 – 72.15

17

побутова техніка (плити,
фритюрниці, кондиціонери,
вентилятори, пральні машини,
блендери, нагрівачі)

18

меблі для дому та офісу

19

велосипеди, мотоцикли та
моторизовані велосипеди

73.21 – 73.22 – 8414.51 – 8415.10
– 8415.81 – 8415.82 – 8415.83 –
8418.10 – 8418.10 – 8418.21 –
8418.29 – 8418.30 – 8418.40 –
8422.11 – 8450.11 – 8450.12 –
8450.19 – 8451.21 – 8508.11 –
8509.40 – 8509.80 –
8516.10 – 8516.21 – 8516.32 –
– 8516.40 – 8516.50 –
8516.60 – 8516.71 – 8516.72 –
8516.79 – 8527.12 – 8527.13 –
8527.19 – 8527.91 – 8527.92 –
8527.99 – 8528.71 – 8528.7220 –
8528.7290 – 8528.73
9401.30 – 9401.40 – 9401.51 –
9401.59 – 9401.61 – 9401.69 –
9401.7190 – 9401.79 – 9401.8090
– 94.03 – 94.04
87.11 – 87.12

20

годинники

С частини 91

21

освітлювальні прилади для
домашнього використання

9405.10 – 9405.20 – 9405.30 –
9405.4090

22

іграшки

95.03

23

одяг, текстиль, тканини
меблеві, килими, ковдри

50.07 – 51.11 – 51.12 – 51.13 52.08 – 52.09 – 52.10 – 52.11 –
52.12 – 53.09 – 53.11 – 54.07 –
5408 – 55.12 – 55.13 – 55.14 –
55.15 – 55.16 – 58.01 – 58.02 –
58.04 – 58.05 – 58.09 – 5810.1090
– 5810.91 – 5810.92 – 5810.99
Частина 60
Частина 61 (за виключенням
6113.0010 – 6114.3010 – 6115.10

24

покриття для підлоги

25

взуття

– 6116.1010) – Частина 62 (за
виключенням 6210.1010 –
6210.2010 – 6210.3010 –
6210.4010 – 6210.5010 –
6211.3910 – 6211.4910 –
6212.2010 – 6212.9010 –
6216.0010 – 6217)
Частина 63 (за виключенням
63.07)
Частина 57
39.18-4016.91
64.01-64.02-64.03-64.04-64.05

Сайт http://www.goeic.gov.eg/en/index_r.asp для он-лайн реєстрації
підприємств згідно з Рішенням № 43/2016 (з подальшим наданням
оригіналів документів).

