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 مقدمة:

التصدير إلى المملكة بمن الدول الراغبة  الغذاء ستيرادإلشروط ومتطلبات  التنظيمياإلطار ن إ

 هأن التي تنص علىفي المملكة لغذاء ا المادة السابعة من نظاممبني على  جراءات المنظمة لهاواإل

"ال يجوز فسح الغذاء المستورد إال بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات و اإلجراءات التي 

ح المنظمة إلجراءات اإلذن بفسح الغذاء المستورد إلى ، وتصدر الهيئة اللوائالالئحة تحددها

التي تنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الالئحة التنفيذية لنظام الغذاء على وكذلك ، "المملكة

منها بالشروط والمتطلبات التي تصدرها الهيئة"، وتوضح  ستيرادأن "تلتزم الدول التي يتم اإل على

 ستيراد الغذاء منها. إعلى الدول التي يتم تطبيقها هذه الوثيقة الشروط والمتطلبات التي يجب 

 : النطاق والهدف1المادة 

 النطاق     

 .ستيراد الغذاء منهاإالشروط والمتطلبات على جميع الدول التي يتم طبق هذه ت

 الهدف     

 لى:إالوثيقة تهدف هذه 

المختصة في الدول الراغبة ة / الجهات توضيح الشروط والمتطلبات التي يجب على الجه .1

 .لتزام بهالى المملكة اإلإبتصدير منتجاتها الغذائية 

متثال الجهات الراغبة بتصدير إقيام الجهة /الجهات المختصة بالدول المصدرة بالتحقق من  .2

أو  صحة اإلنسان أو الحيوانلدى المملكة والمتعلقة ب المعتمدة نظمةألبالى المملكة إمنتجاتها 

 .النبات

 .وتسهيل حركة التجارة الدوليةضمان سالمة الغذاء  .3

 : التعاريف2المادة 

رقابة المهام المتعلقة بالالجهة المختصة: يقصد بها الجهة/ الجهات الرسمية المسئولة عن  .1

 المصدر.على الغذاء في البلد 

أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه  ستهالك اآلدمي، سواءً الغذاء: كل ما هو معد لإل .2

 مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
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ة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من اإلنتاج األولي حتى وصوله إلى لالسلس .3

ستيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، إ، بما في ذلك المستهلك

وتغليفه، وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه 

 بالمجان.

المنشأة الغذائية: أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خالل مراحل السلسلة  .4

 من ذلك المطابخ المنزلية لألسرة. الغذائية، ويستثنى

اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، والتعليمات  .5

المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات االيضاحية، أو البطاقة 

 الخاصة بالمنتج، أو طريقه إنتاجه.

لصحية: التعليمات أو الضوابط أو اإلرشادات البيئية والصحية شتراطات البيئية وااإل .6

جراءات التي تحددها للشروط واإل اإللزامية التي يجب األخذ بها في تداول الغذاء، وفقاً 

 اللوائح الفنية.

اإلنتاج األولي: إنتاج وتربية حيوانات المزرعة قبل الذبح وزراعة المنتجات األولية بما في  .7

اد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات، وصيد األسماك والقشريات وإنتاجها، ذلك الحلب والحص

 وحصاد المنتجات البرية وجمعها.

حتمال حدوث تأثير سلبي على صحة اإلنسان وشدة ذلك األثر نتيجة إالمخاطر: درجة  .8

 تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.

ء، أو حالة قد تجعل مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذا .9

 على صحة اإلنسان. ، أو يؤثر سلباً الغذاء ضاراً 

قتفاء أثر الغذاء، أو أي من مصادره، أو إجراءات والتدابير التي تمكن من تتبع الغذاء: اإل .10

 أي مادة تدخل عليه في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.

مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من التفتيش: فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خالل  .11

 توافقه مع المتطلبات النظامية.

 مملكة العربية السعوديةالمملكة: يقصد بها ال .12
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 ستيراد ط اإلشرو :الفصل األول

 ستيراد منهاالتي يتم اإلفي الدول على الغذاء  : الرقابة3المادة 

 المختصة ة/ الجهاتفي الجهالقيام بالتدقيق على اإلجراءات المعمول بها ب الحق للهيئة .1

بالدولة المصدرة للتحقق من أن األنظمة والتشريعات واللوائح التنظيمية لديها متوافقة مع 

 والتعاميم غذاء، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والقراراتمتطلبات نظام ال

الخاصة بالثروة  ، والتشريعاتبالمنتجات الغذائية الرسمية ذات العالقة الفنية واإلشتراطات

 .الحيوانية والنباتية بالمملكة

)أو بالدولة المصدرة  المختصة ة/ الجهاتالجهنابة إأو  التدقيق اتالقيام بعمليبللهيئة الحق  .2

وذلك بناء على المادة الثالثة واالربعون من نظام  أي جهة  أخرى سواء قطاع عام او خاص

 لتحقق من اآلتي:ل بالقيام بذلك (الغذاء

وحماية النبات  ،الحيوان والنباتوصحة توفر التشريعات الخاصة بسالمة الغذاء  .2.1

عالف والمخلفات واأل دويةاألستخدامات اورعاية الحيوان والمنتجات الحيوانية و

 الثانوية لها في الدولة المصدرة.

رتباطات وصالحيات واستقاللية الجهات المختصة في الدولة المصدرة، اآلية تنظيم و .2.2

 والسلطة الممنوحة لها لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال.

 وجود إجراءات وأنظمة رقابية موثقة يتم العمل بموجبها. .2.3

 توفر الموارد الكافية بما في ذلك المرافق التشخيصية لدى الجهات الرقابية المختصة. .2.4

 تدريب الموظفين على األعمال الرقابية الرسمية. .2.5

 .بين اإلنسان والحيوانالوضع الصحي للثروة الحيوانية والنباتية واألمراض المشتركة  .2.6

إجراءات اإلخطار عن تفشي األمراض الحيوانية والنباتية لدى الجهات الدولية المعنية  .2.7

 (.الحاالت التي تتطلب ذلك)

الدولة  ستيراد الحيوانات والنباتات ومنتجاتهما فيإاإلجراءات الرقابية الرسمية على  .2.8

ال تطبيق معايير الصحة النباتية، والصحة والرعاية الحيوانية بحيث المصدرة، ومدى 

تطبيق تدابير الحماية المناسبة ، وستهالك الغذاءإتشكل خطراً على صحة اإلنسان خالل 

لحماية الغذاء من مصادر الخطر المرتبطة بالعوامل البيئية المحيطة ومدخالت اإلنتاج 

 واد أخرى مستخدمة في اإلنتاج األولي.الزراعي وأي م
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الجهات المختصة المصدرة فيما يخص اإللتزام أو التي تقدمها الجهة/ الضمانات  صحة .2.9

 ستيراد في المملكة.شتراطات اإلإالتوافق مع 

تقديم المعلومات المشار إليها في بمطالبة الدولة المصدرة ب الحق للهيئة العامة للغذاء والدواء .3

كما يمكن للهيئة أن تطلب سجالت موثقة متعلقة بتنفيذ تلك اإلجراءات حسب  (،1)الفقرة 

 الحاجة.

 

 ستيرادالفصل الثاني: متطلبات اإل

 ستيراد عامة:إ:  متطلبات 4المادة 

الدولة المصدرة تقديم معلومات دقيقة وحديثة  الجهة المختصة في ن تطلب منالحق أللهيئة 

وأنظمة الرقابة البيطرية والرقابة على صحة الحيوان  ،البلددارة الغذاء في ذلك إعن تنظيم و

 ما يلي: مشتمالً علىوالنبات، 

 النباتية . لكل ما يتعلق بالتدابير الصحية والصحةثة المحدقائمة والتشريعات ال .1.1

بقايا  حدود مثل للملوثاتذات العالقة بسالمة الغذاء والتفتيش  الرقابة جراءاتإ .1.2

 وتشريعاتها. المسموح بها البيطرية والمضافات الغذائيةالمبيدات واألدوية 

 ي معلومات متعلقة بالسلسلة الغذائية.أقد يشمل  .1.3

 خطط مراقبة المتبقيات في األغذية ذات األصل الحيواني: 4.1

صل الحيواني إلى المملكة أن يكون لديها يجب على الدول الراغبة بتصدير الغذاء ذو األ

 /الهرمونات أوو /المضادات الحيوية أوو /بقايا المواد الكيميائية أونظام فعال للرقابة على 

الخاضعة للرقابة )خطط مراقبة المتبقيات( و /غيرها من المواد الملوثة المحظورة أوو

يجب أن تكون هذه الخطط الرقابية مطبقة على نوع و ،لضمان توافقها مع متطلبات الهيئة

 .األغذية المعدة للتصدير إلى المملكة

 غذية النباتية ومنتجاتهافي األ خطط مراقبة المتبقيات: 4.2
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تطلب ضمانات رسمية من السلطة المركزية المختصة في الدولة المصدرة  للهيئه الحق أن

استخدام أو حظر أنواع معينة من المواد الكيميائية تدخل في تصنيع تلك عدم تتعلق ب

بتركيبة )مثل: عدم وجود مواد معدلة وراثيا( تلك المنتجات في تلك الدولة و/ أو تتعلق 

 المنتجات و/ أو ممارسات ما بعد الحصاد.

 صل الحيواني ومنتجاتهاتتبع األغذية ذات األ: 4.3

صل الحيواني إلى المملكة أن يكون على الدول الراغبة بتصدير منتجاتها الغذائية ذات األ

 لديها نظام تتبع لتلك المنتجات خالل السلسلة الغذائية. 

 

 المؤقتة : االستثناءات4.4

العامة للغذاء والدواء أن تسمح باستثناءات من الشروط المبينة في الفقرات من لهيئة يجوز ل

 المستورد. طلب من على طلب البلد المصدر أو  بناءوللمدة التي تحددها  4.3إلى  4.1

 صل الحيواني ومنتجاتهاشهادات الخاصة باألغذية ذات األال: 4.5

 شهادات الذبح الحالل .1

لى إالمصدرة  جزاءهاأاللحوم الكاملة و إرسالياتيجب إرفاق شهادات الذبح الحالل مع  .1.1

اللوائح الفنية المنصوص عليها في  شتراطاتلإل ، تؤكد بأن الحيوانات قد ذبحت طبقاً المملكة

 ذات الشأن. المواصفة القياسية الخليجيةو

رساليات اللحوم الكاملة وأجزاءها المصدرة إالمرفقة مع يجب أن تكون شهادة الذبح الحالل  .1.2

قبل الجهات المخولة من من  سالمية معتمدةإ ةمركز أو جمعي صادرة منلى المملكة إ

 سالمي.اإل شراف على الذبحالمملكة باإل

 :شهادة الحالل .2

نتاجها كما هو إالمنتجات التي تدخل اللحوم في رساليات إرفاق شهادات الحالل مع إيجب  .2.1

المواصفات القياسية الخليجية التي توضح بأن تلك المكونات تتوافق مع منصوص عليه في 

 اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للحالل في المملكة.

رساليات المنتجات التي تدخل اللحوم في مكوناتها إالمرفقة مع يجب أن تكون شهادة الحالل  .2.2

 المعنية. سالميةكز أو الجمعيات اإلاالمرصادرة من 
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 الشهادة الصحية: .3

المنتجات ذات األصل الحيواني بحيث  مع إرسالياتيجب إرفاق الشهادات الصحية الالزمة  .3.1

 .تكون صادرة من الجهة المختصة في بلد التصدير

وضع الدول المصدرة في مجموعات ضمن قوائم مختلفة بحسب دراسات تقييم الحق بللهيئة  .3.2

 شتراطات وطبقاً ن هذه اإلم (5)إلى  (1)للعوامل المدرجة في المواد من  ووفقاً  ،الخطورة

 كل دولة مصدرة من ضمانات مرتبطة بالمنتجات الغذائية المعدة للتصدير. هلما تقدم

 طبقاً  (3.2)والفقرة  (3.1)الفقرة يجب أن تكون نماذج الشهادات الصحية المطلوبة في  .3.3

دات للنموذج الخليجي للشها طبقاً أو للنموذج المحدد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء 

 .من قبل الهيئةفي حال عدم وجود نموذج الصحية في الشكل والمحتوى 

 والخضروات الطازجة والحبوب ةإصدار شهادات الفواك

ة ستيراد الفواكإيجب تقديم شهادة صحة نباتية من قبل الجهة المختصة في الدولة المصدرة عند . 1

 والخضروات الطازجة والحبوب.

المعد من قبل الجهة المختصة في يجب أن تكون نماذج شهادات الصحة النباتية حسب النموذج . 2

 المملكة.

 الفصل الثالث: إجراءات الهيئة

 جراءات الهيئةإ: 5المادة 
المنتجات  ستيرادإتباعها عند إوضع الشروط واإلجراءات التفصيلية الواجب الحق بلهيئة ل .1

الغذائية من الدول المصدرة )أو أجزاء من أراضيها( إذا لم ترد تلك الشروط واإلجراءات 

أن تقوم الجهات المختصة في المملكة بإعداد  أنظمة المملكة، كما يجب عند الضرورةفي 

شروط صحة الحيوان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتهدف هذه الشروط 

 لى ما يلي:إالتفصيلية  واإلجراءات

 ستيراد منتجات معينة منها إلى المملكة.إوضع قائمة بالدول المصدرة التي يمكن  .1.1

 تصميم نماذج قياسية للشهادات المصاحبة لإلرساليات. .1.2
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ستيراد محددة )مثل: الضمانات اإلضافية كتحديد المناطق الخالية إشروط وضع   .1.3

لمخاطر المرتبطة بهما، مع االخذ الحيوان وا من المرض(، حسب نوع المنتج أو

عتبار المعلومات التي قدمتها الدولة المصدرة المعنية وقد ينطبق ذلك لمنتج باإل

أو على الدولة المصدرة أو منطقة من تلك  واحد أو لمجموعة من المنتجات و/

 الدولة أو لمجموعة من الدول.

فقط عندما تقدم الجهات  (1.1)تدرج الدولة المصدرة في القائمة المشار إليها في الفقرة  .2

لغذاء وقواعد التزام أو المساواة مع نظام المختصة في تلك الدولة جميع الضمانات باإل

 .في المملكة صحة الحيوان

 عند وضع أو تحديث القائمة ُيراعى ما يلي: .3

 بسالمة الغذاء وصحة الحيوان والنبات.تشريعات الدولة المصدرة الخاصة  .3.1

هيكل ونظام الجهة المختصة بالدولة المصدرة وخدماتها الرقابية إضافة إلى  .3.2

الصالحيات الممنوحة لها والضمانات التي تستطيع تقديمها فيما يخص تنفيذ 

 التشريعات المعنية.

 وجود إجراءات رقابية رسمية مناسبة في البلد المصدر. .3.3

 وسرعة نظام المعلومات المتبادل عند وجود مخاطر غذائية.مدى فعالية  .3.4

شتراطات على إللتطبيق االدولة المصدرة  منالضمانات تقديم مدى التزام في  .3.5

والتي يجب ان تكون المنشآت الغذائية التي تصدر منتجاتها الغذائية إلى المملكة 

 نظام الغذاء.شتراطات المعمول بها حسب مع اإل مكافئه

 .نتظامإلتلك المنشآت وتحديثها ب وضع قائمة .3.6

أن تخضع المنشآت بالقائمة للرقابة الدورية والفعالة من قبل الجهة المختصة في  .3.7

 الدولة المصدرة.

 يستيراد األغذية ذات األصل الحيوانإشتراطات خاصة بإ : 6المادة 

 قائمة الدول .1
 

تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع قائمة للدول التي يصرح لها بتصدير  .1.1

منتجاتها من األغذية ذات األصل الحيواني حسب المتطلبات الصحية بالرجوع 

شتراطات أو التي تعدها إلى المعلومات والقوائم التي يتم إعدادها وفقاً لهذه اإل
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شتراطات الواردة في المادة باإل وتنشرها المصادر الدولية، بشرط عدم المساس

أما بالنسبة للمسائل المعنية بصحة الحيوان فإنه ال بد من مشاركة الجهات  (4)

 المختصة في المملكة.

شتراطات التي تخولها للدخول ضمن ة بكافة اإلينلتزام دولة معإفي حال عدم  .1.2

ن تصدر الحق أ، فإن للهيئة المصرح لها بالتصدير إلى المملكةقائمة الدول 

ستيراد المنتجات الغذائية بناًء على كل حالة وبعد أن يقوم المستورد تراخيص إل

شتراطات محددة إتنص تلك التراخيص على  ويمكن أنبتقديم طلب بذلك. 

 تستوجب الحصول على شهادات من قبل جهة مختصة في الدولة المصدرة.

 الحيواني ومنتجاتهاقائمة المنشآت الراغبة بتصدير األغذية ذات االصل  .2

ستيراد من خالل المنشآت الغذائية المصرح لها بتصدير منتجاتها يسمح اإل .2.1

عتمادها من قبل الجهة المختصة إلى المملكة بموجب إستهالك اآلدمي المعدة لإل

 في تلك الدول وقبولها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

من الهيئة العامة للغذاء  عتمادإستيراد من المنشآت التي لم تحصل على اإل .2.2

 .(1.2)الفقرة  (6)جراء الموضح في المادة تباع اإلإوالدواء يجب أن يتم ب

 ستيراد األغذية النباتية ومنتجاتها إشتراطات خاصة بإ 7المادة 

 النباتية ومنتجاتها غذيةاأل منشآتقائمة  

باتي األصل النن تقوم بوضع شروط للمنشآت المصنعة للمنتجات ذات الحق أللهيئة  .1

 ستيراد سوى من تلك المنشآت.ال تسمح باإلوالمنتجات الغذائية األخرى بحيث 

 ستيراد من المنشآت التي لم تعتمدها الهيئة العامة للغذاء والدواء يجب أن يكون طبقاً اإل .2

 .(1.2) ( الفقرة6للمادة )

  في الدول المصدرة تقييم الجهات الرقابية 8المادة 

تحديد عدد زيارات التدقيق للدولة المصدرة بناًء على الحق بللهيئة العامة للغذاء والدواء  1

 يلي: كثرمماأو أواحدة 

 تقييم خطورة المنتجات المصدرة إلى المملكة. 1.1
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 للوائح واألنظمة في المملكة.أي تحديث  1.2

 كمية وطبيعة المنتجات المستوردة من الدولة المصدرة. 1.3

شية التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء أو التي قامت بها نتائج الجوالت التفتي 1.4

 جهات رسمية أخرى.

نتائج التقارير الدورية لمراقبة األغذية المستوردة من البلد المصدر وغيرها من األعمال  1.5

 الرقابية.

األخرى المعلومات المتوفرة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو الجهات الرقابية الرسمية  1.6

 في المملكة.

( وهيئة دستور WHOمعلومات المنظمات الدولية المعتمدة ومنها منظمة الصحة العالمية ) 1.7

 ( أو غيرها.OIE( والمنظمة العالمية لصحة الحيوان )codexاالغذية )

 وجود حاالت مرضية طارئة تشكل مخاطر صحية. 1.8

 ة مصدرة.الحاجة إلى التقصي والتجاوب مع الحاالت الطارئة في كل دول 1.9

دولة المصدرة بناًء على ما للتحديد معايير تقييم المخاطر الحق بللهيئة العامة للغذاء والدواء  2

 تراه مناسب. 


