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
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