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 ة:لمقدما .1

 خالفةأو الم الغير آمنةمنتجاتها  واسترجاع الف سحبعلى المنشآت الغذائية ومنشآت األع

اء والدواء امة للغذ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العأو التي تم حظر تداولها للمواصفات القياسية المعتمدة

 .المعنيةالحكومية والجهات 

نشأة " إذا علمت أو شكت الم تنص من نظام الغذاء والتين العشروادة استناداً على الم

ا إبالغ الغذائية أن الغذاء غير مطابق لالشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة، وجب عليه

دة الثالثة الماو الهيئة بذلك، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده الالئحة".

على صحة  أن هناك منتج غذائي قد يسبب ضرراً "إذا توافر للهيئة دليل على  والتي تنص والثالثين

إلجراءات لالمستهلك أو الصحة العامة، فلها األمر بسحب المنتج أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً 

ج غذائي " ال يجوز تداول أي منت والتي تنص المادة الخامسة والثالثونو التي تحددها الالئحة"

 أو حظر تداوله"قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، 

األعالف  " للهيئة الحق في سحب والتي تنص األعالفمن نظام ن العشروادة استناداً على الم

عامة، وال ال من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً على صحة اإلنسان أو الحيوان أو الصحة

" للهيئة  تنص والعشرون والتيالمادة الثالثة ، و"يمكن تفاديه باتخاذ التدابير واإلجراءات المتاحة

مة، أن إذا ظهر لها أن هناك أعالفاً تسبب ضرراً على صحة اإلنسان أو الحيوان أو الصحة العا

 حة".تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها، وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئ

  :التعاريف .2

ئحة التنفيذية ذاء والالالالئحة التنفيذية لنظام الغو قانون الغذاء إضافة إلى التعريفات الواردة في

قتضي السياق يعالف، يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المبينة أمام كل منها مالم لنظام األ

 خالف ذلك.

يازة اإلجراءات أو التدابير التي تتخذ من قبل المنشأة الستعادة ح :(Withdrawalاسترجاع )

 وصوله إلى المستهلك. الغذاء أو العلف قبل 

  .عالفحكومية التي تعنى بسالمة الغذاء أو األهي الجهات ال المعنية:الحكومية الجهات 
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 :الهدف .3

أو حب س التعامل مع وضع هذا الدليل لمساعدة المنشآت الغذائية ومنشآت األعالف على

، م حظر تداولهاتأو التي  المنتجات الغير آمنة أو المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدةاسترجاع 

 بغرض حماية المستهلكين. 

 

واسترجاع األغذيةالفصل األول: سحب   
 

 االلتزامات:

  :المعنية الحكومية والجهات الهيئة التزامات

 القيام بما يلي: الحكومية المعنيةعلى الهيئة والجهات 

إذا و ،األسواقمن أو التي تم حظر تداولها المنتجات الغير آمنة أو المخالفة  تطلب سحبأن  -1

 .على نفقة تلك المنشأةللهيئة التأكد من سحب المنتج  رفضت المنشأة القيام بذلك

و أالغير آمنة  المنتجات استرجاعو سحب أ تحذيري للمستهلكين عن إعالن الهيئة أن تنشر -2

بليغ الجهات ويتم توفي وسائل اإلعالم  االلكتروني موقعهافي  أو التي تم حظر تداولهاالمخالفة 

 .بذلك الحكومية المعنية

 االسترجاعو متابعة عملية السحب أب ،الحكومية المعنية الجهاتأن تقوم الهيئة أو بالتنسيق مع  -3

 .هاإتمام للتأكد منالتي تقوم بها المنشأة على منتجاتها 

 

  األنظمة واللوائح في شأن المخالفين. وتطبق اإلجراءات المناسبةالهيئة  أن تتخذ -4

ن سأأأأأأالمتها ترى الهيئة التأكد م منتجات في حيازتها المنشأأأأأأأة التي على اً تعهد الهيئة أخذأن ت -5

ئة صأأأأأدور قرار الهيبعدم التصأأأأأرف بها إلى حين ومطابقتها للمواصأأأأأفات القياسأأأأأية المعتمدة 

 .بشأنها
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  المنشآت: التزامات

 القيام بما يلي: المنشآت الغذائيةعلى 

غير آمنة ال المادة الغذائية إجراءات سحب أو استرجاعفيها توضح لية آبوضع المنشأة أن تقوم  .1

 أو التي تم حظر تداولها.أو المخالفة 

ألسباب بشكل فوري عندما يتوفر لديها ا إجراءات سحب أو استرجاع المادة الغذائيةأن تتخذ  .2

قد  و توزيعهأ أو تصديره أو استيراده أو إنتاجهتم تصنيعه الذي  بأن الغذاء لالعتقادالتي تدعو 

 .اإلنسانعلى صحة  يسبب ضرراً 

ظر تداولها أو التي تم حآمنة أو المخالفة  الغير اتالمنتج استرجاعأو  بسحبالمنشأة  تقومأن  .3

  . افور علمه اعلى نفقته

البريد االلكتروني على  للغذاء السريعاإلنذار  مركزبممثلةً  الهيئةأن تبلغ  .4

(Alert.Food@sfda.gov.sa )عملية حول الحكومية المعنيةومع الجهات  معها والتعاون 

 المعلومات عن المنتج بكافة الحكومية المعنيةوتزويد الهيئة والجهات  االسترجاع، السحب أو

 .واألعالف( للغذاءاإلنذار السريع  اإلرشادي لنظام دليلالراجع ) عند طلبها

السحب أو المستهلكين بشكل واضح ودقيق عن األسباب التي دعت إلى عملية أن تبلغ   .5

هيئة ضرورة لمنشأة، إذا رأت الفي صحيفتين يوميتين تقع أحداهما في المقر الرئيس ل االسترجاع

ما عليه بوتوجيه المستهلك  المعلومات المرتبطة بهويشمل ذلك توضيح اسم المنتج وكافة  ك.ذل

 .فعله

حددها تالفترة الزمنية التي خالل  من األسواق لألغذية السحب أو االسترجاععملية أن تتم  .6

ً خالهيئة  تبليغووتزويد الهيئة بتقرير دوري عن عملية السحب أو االسترجاع، ، الهيئة أو  طيا

ت عن المعلومابما يشمل كافة االسترجاع بانتهاء عملية السحب أو  عبر البريد اإللكتروني

  استرجاعها وتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن ذلك.التي تم سحبها أو  المنتجات

 

 ألسواق. عن المنتج الذي يتم سحبه أو استرجاعه من ا تقوم المنشأة الغذائية بأي إعالن أال .7

 

واسترجاع األعالفسحب : الفصل الثاني  

 

 :الحكومية المعنيةالتزامات الهيئة والجهات 

mailto:Alert.Food@sfda.gov.sa
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 القيام بما يلي: الحكومية المعنيةعلى الهيئة والجهات 

 وأاَ مباشر نها قد تسبب ضرراً أالمنشأة سحب أو استرجاع منتجاتها إذا ثبت  تطلب منأن  -1

 و الحيوان.أنسان على صحة اإل غير مباشر

طلب من أو الأو التي تم حظر تداولها المنتجات الغير آمنة أو المخالفة  الهيئة سحبأن ت -2

فقة تلك القيام بسحب المنتجات غير المأمونة من األسواق على ن الحكومية المعنيةالجهات 

 ، إذا رفضت المنشأة القيام بذلك. المنشأة

مخالفة منة أو الالغير آ المنتجات إعالن تحذيري للمستهلكين عن سحب أو استرجاعأن تنشر  -3

لجهات في موقعها االلكتروني وفي وسائل اإلعالم ويتم تبليغ ا أو التي تم حظر تداولها

 بذلك. الحكومية المعنية

أو  متابعة عملية السحبب ،الحكومية المعنيةالجهات أن تقوم الهيئة أو بالتنسيق مع  -4

 .هاإتماممنتجاتها للتأكد من التي تقوم بها المنشأة على  االسترجاع

 وتحريز جميع الكميات.و االسترجاع أسحب المن اكتمال عملية أن تتحقق  -5

ت -6 فةمغير آمنة أو  في حيازتها منتجات المنشأأأأأأأأة التي على اً تعهد الهيئة أخذأن  بعدم  خال

 . صدور قرار الهيئة بشأنهاالتصرف بها إلى حين 

 

  المنشآت: التزامات

 ة القيام بما يلي:يعلى المنشآت العلف

لتي ااألعالف بشكل فوري عندما يتوفر لديها األسباب  إجراءات سحب أو استرجاعأن تقوم ب .1

أو توزيعها  تدعو لالعتقاد بأن األعالف التي تم تصنيعها أو إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها

 قد تسبب ضرراً على صحة اإلنسان أو الحيوان أو الصحة العامة.

 اة بمعرفتهأو المستورد لديها في أن األعالف المصنعة اأو شكه افي حال علمهالمنشأة قوم أن ت .2

راءات تخذ فوراً جميع اإلجتأن  ،غير مطابقة لالشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة

 بذلك.ع اإلنذار السري بمركزتلك األعالف وإبالغ الهيئة ممثلةً  سحب أو استرجاعلالالزمة 

على نفقتها ها أو التي تم حظر تداولالغير آمنة أو المخالفة  اتبسحب أو استرجاع المنتجأن تقوم  .3

 فور علمها.

السترجاع، حول عملية السحب أو ا الحكومية المعنيةمعها ومع الجهات وتتعاون الهيئة أن تبلغ  .4

 .بكافة المعلومات عن المنتج عند طلبها الحكومية المعنيةالهيئة والجهات  وأن تزود
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التي  بشكل واضح ودقيق عن األسبابعند وصول األعالف إليهم المستهلكين  المنشأة أن تبلغ .5

 ويشمل ذلك توضيح اسم المنتج وكافة المعلومات ،سترجاعالسحب أو االدعت إلى عملية 

 المرتبطة به وتوجيه المستهلك بما عليه فعله.

باالتفاق  لألعالف من األسواق خالل فترة زمنية يتم تحديدها عملية السحب واالسترجاعأن تتم  .6

 ً بر البريد أو عبين الهيئة والمنشأة من بدأ عملية السحب أو االسترجاع، وتبليغ الهيئة خطيا

جات التي بما يشمل كافة المعلومات عن المنت بانتهاء عملية السحب أو االسترجاعاإللكتروني 

 الهيئة بتقرير مفصل عن ذلك. وتزويد تم سحبها أو استرجاعها

هيئة المن  إشعار تلقي إلى حين بعدم التصرف بالمنتجات المسحوبة أو المسترجعةأن تتعهد  .7

 بالتصرف بها. ابالسماح له

رئيس في صحيفتين يوميتين تقع أحداهما في المقر ال عن عملية السحب واالسترجاعأن تعلن  .8

 للمنشأة، إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.

 

عالف جميع اإلجراءات الالزمة الستدعاء تلك األصاحب المنشأة أو المسؤول عنها تخذ أن ي .9

ردة بمعرفته فور علمه أو شكه في أن األعالف المصنعة في منشأته أو المستووإبالغ الهيئة بذلك 

  .غير مطابقة لالشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة

 .استرجاع األعالفت سحب أو إجراءافيها تضع المنشأة آلية توضح أن  .10

 


