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الملخص التنفيذي

السعودية  العربية  المملكة  في  المطبقة  الممارسات  أفضل  وتحليل  نتائج  على  الضوء  التقرير  يسلط 
فيما يتعلق بإجراءات التفتيش على الواردات والصادرات وإصدار الشهادات. كما يهدف إلى توثيق النهج 
المنفذ من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية SFDA، للرقابة على سالمة 
المنتجات  لتسجيل  الالزم  اإلجمالي  الوقت  وتقليل  اإلجراءات  المستوردة مع تسهيل  الغذائية  المنتجات 
الغذائية وإتمام التخليص الجمركي واإلجراءات الجمركية. ويوثق التقرير أيًضا العمليات التي تم تطويرها 

بهدف التعامل إجرائيًا مع المنتجات الغذائية المصدرة.
الجمركي  للتخليص  وإجراءات  الغذائية  الواردات  لمراقبة  أنظمة  تتبنى  السعودية  العربية  المملكة  فإن 
تتناسب مع مستوى المخاطر المحتملة من األغذية المستوردة والمخاطر الجديدة أو الناشئة التي قد تظهر 
في اإلمدادات الغذائية العالمية. ويتناول اإلطار التنظيمي لمراقبة المنتجات الغذائية المستوردة »شروط 
المنتجات  على  للرقابة  تنفيذها  يتم  التي  اإلجراءات  المملكة«  إلى  الغذائية  المواد  استيراد  ومتطلبات 
الغذائية المستوردة، ومعايير تقييم المخاطر المطبقة بواسطة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة 
الرقابة  ونظام  اللوائح  على  بناء  المستوردة  الغذائية  المنتجات  سالمة  من  للتحقق  السعودية،  العربية 
المستوردة،  الغذائية  المنتجات  وطبيعة  المستوردة،  الجهة  وسجل  المصدرة،  البلدان  في  به  المعمول 
على  الغذاء  أمراض  تفشي  عن  المتاحة  والمعلومات  الهيئة،  بها  تقوم  التي  التفتيش  عمليات  ونتائج 

المستوى الدولي.
وقد تم تطبيق العديد من التدابير، مثل نظام التسجيل اإللكتروني لشركات المواد الغذائية والمنتجات 
الغذائية، والذي يسمح للهيئة بإعداد قاعدة بيانات، تضم جميع شركات األغذية التي تعمل في المملكة 
إلى  الغذائية  التي تصدر منتجاتها  األجنبية  الشركات  أو  المحليون  المنتجون  السعودية، سواء  العربية 
نظام  بتنفيذ  المملكة  قامت  الخليجي. كما  التعاون  الهيئة ومجلس  للوائح  امتثالها  لضمان  المملكة، 
إلكتروني إلصدار الشهادات والتدقيق بالنسبة للصادرات، والذي سمح بضمان سالمة المنتجات الغذائية 
المصدرة باإلضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير، وأتاح إمكانية قيام البلد المستورد بالتحقق من صحة 

.SFDA الشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
ومن خالل تنفيذ عمليات التسجيل هذه، يهدف النظام إلى دعم التأكيد على أن المنتجات الغذائية التي 
يتم استيرادها وإدخالها إلى السوق السعودية، وكذلك المنتجات المصدرة إلى بلد آخر، آمنة لالستهالك 

اآلدمي.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم تطبيق دليل مجلس التعاون الخليجي للرقابة على األغذية المستوردة حاليًا 
في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يمكن أن يكون بمثابة أساس لتحديث ومواءمة أنظمة التفتيش 
على األغذية في المنطقة العربية، ال سيما فيما يتعلق بمتطلبات تطوير وإصدار الشهادات الصحية، حيث 
التي  الصحية  الشهادات  إصدار  ومتطلبات  إجراءات  مع  كبير  تتماشى بشكل  األخيرة  اإلجراءات  أن هذه 

طبقتها عدة دول وأوصت بها هيئة الدستور الغذائي.
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1. الهدف
التجارة  وتسهيل  األغذية  لسالمة  العربية  المبادرة  ومخرجات  أنشطة  من  كجزء  التقرير  هذا  إعداد  تم 
)SAFE(، وتحديدًا مجموعة العمل المتخصصة المنبثقة عن المبادرة: »نحو إصدار شهادات عربية ُمشتركة 

للواردات والصادرات الغذائية«.
ويأتي هذا الجهد ضمن سلسلة من التقارير المماثلة التي تهدف إلى دراسة وتوثيق أفضل الممارسات 
والتطورات المتعلقة بفحص األغذية وإجراءات إصدار الشهادات المرتبطة بالمنتجات المستوردة / المصدرة 
المطبقة في كل من المملكة األردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية. وسوف 
يتم التركيز على المناهج القائمة على المخاطر، وعلى أبرز الممارسات التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها 

وتبنيها في دول أجزاء أخرى من المنطقة العربية بقصد تنشيط التجارة البينية.
وبذلك يساهم التقرير في وضع إرشادات داعمة العتماد إجراءات موحدة الستيراد / تصدير األغذية وإعداد 
الدستور  هيئة  وإرشادات  معايير  مع  تمشيا  العربية  األغذية  تصدير   / الستيراد  موحدة  رسمية  شهادة 

.200-CAC / GL38  الغذائي ذات الصلة، وال سيما مواصفة  الدستور الغذائي  كودكس
ويركز التقرير على برامج الرقابة على استيراد / تصدير األغذية التي تم إعدادها في السعودية، إلى جانب 

التشريعات واللوائح واألنظمة واألدوات الداعمة ذات الصلة والعمليات الخاصة بها.

2. الخلفية والمالمح القطرية
نظرة عامة عن سوق المملكة العربية السعودية

تتكون عضوية مجلس التعاون الخليجي GCC من كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت 
وعمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة. وتتصف جميع دول مجلس التعاون الخليجي بمحدودية اإلنتاج 

الزراعي المحلي نظرًا للظروف المناخية وندرة الموارد المائية من بين الخصائص الطبيعية األخرى.
في  البحرية  والمأكوالت  الزراعية  األغذية  لمنتجات  منفرد  سوق  أكبر  السعودية  العربية  المملكة  وتعد 
والمواد  الزراعية  المنتجات  على  الطلب  في  زيادة  البالد  تشهد  حيث   ،GCC الخليجي  التعاون  مجلس 

الغذائية والمشروبات.

AS=yrtnuoC&E=egaugnaL?xpsa.weiVFPyrtnuoCBDSW/elfiorPyrtnuoC/gro.otw.tats//:ptth 1

ويلعب القطاع الزراعي دوًرا هامًا في التنمية الشاملة القتصاد المملكة، حيث حقق معدالت نمو معنوية 
لسنوات عديدة. وترتكز الزراعة في المملكة العربية السعودية على تصدير التمر )17 ٪ من صادرات العالم( 

ومنتجات األلبان والبيض واألسماك والدواجن والفواكة والخضروات، إلى جميع أنحاء العالم.

سياسة تجارة المواد الغذائية

إن المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية منذ ديسمبر 2005، وهي أيًضا عضو في 
.)CAC( وهيئة الدستور الغذائي )OIE( المنظمة العالمية لصحة الحيوان

وتستند إصالحات السياسة الزراعية في المملكة إلى أمرين رئيسيين: ندرة الموارد المائية؛ وضمان األمن 
الغذائي. ولقد حققت البالد مؤخًرا تحوًلا قوًيا في السياسة نحو تعزيز االستخدام المستدام للمياه وتنمية 
المحاصيل  زراعة  أنماط  إعادة هيكلة  المحلية. وأدت  الدعم  بما في ذلك إصالح سياسات  الزراعي  القطاع 
إلى انخفاض مساحات المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل محاصيل القمح والشعير 
واألعالف. بينما يتم تشجيع المزارعين على االنخراط في أنشطة زراعية مستدامة بديلة مثل زراعة الصوب 

والزراعة العضوية واعتماد تقنيات الزراعة الحديثة مثل الري المتقدم بالتنقيط.
وتجدر اإلشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد أيدت على نحو كامل التزام قادة مجموعة العشرين 
باالمتناع عن فرض تدابير حمائية على تجارة السلع والخدمات من أجل دعم االنتعاش االقتصادي العالمي 

واستعادة النمو المستدام.

تجارة المواد الغذائية

تعد المملكة العربية السعودية مستورًدا صاًفيا لمنتجات األغذية الزراعية والمأكوالت البحرية.

وفي عام 2015، تمثلت الدول الخمس الرئيسية المصدرة لمنتجات األغذية الزراعية والمأكوالت البحرية 
إلى المملكة العربية السعودية في: البرازيل )2.2 مليار دوالر أمريكي(، والهند )2.1 مليار دوالر أمريكي(، 
والواليات المتحدة األمريكية )1.4 مليار دوالر أمريكي(، وألمانيا )1.6 مليار دوالر أمريكي(، واإلمارات العربية 

المتحدة )1.4 مليار دوالر أمريكي(. وهو ما يمثل 38 ٪ من واردات المملكة في هذا العام. وشملت 
المنتجات: الشعير واألرز والطيور المجمدة والمستحضرات الغذائية. بينما بلغت واردات األغذية الزراعية 

والمأكوالت البحرية من كندا 166.3 مليون دوالر أمريكي، شملت القمح واللحوم المجمدة المخلية والفول 
السوداني والمستحضرات الغذائية والجبن 2 .

ويعد االتحاد األوروبي مصدرًا رئيسيًا لألغذية والمشروبات إلى المملكة العربية السعودية، حيث تضمنت 
الحبوب   2016 عام  السعودية في  العربية  المملكة  إلى  الزراعية  األغذية  األوروبي من  االتحاد  أهم صادرات 
بخالف القمح واألرز )457 مليون يورو ؛ 10 ٪(، المستحضرات الغذائية - غير محددة )290 مليون يورو ؛ 6 ٪(، 
مستحضرات الخضروات والفواكه والمكسرات ) 295 مليون ؛ 6 ٪(، والقمح )582 مليون يورو ؛ 13 ٪(، وأغذية 
األطفال الرضع وغيرها من الحبوب، والدقيق، والنشا أو مستحضرات األلبان )520 مليون يورو ؛ 11 ٪(، وباقي 

المنتجات الغذائية الزراعية )1,882 مليون يورو ؛ 41 ٪( 3.
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العالم  البحرية من دول  الزراعية والمأكوالت  األغذية  السعودية من  العربية  المملكة  أهم واردات 
4)2015(

  2 تقرير التحليل العالمي عن الوصول إلى األسواق الزراعية والغذائية في كندا )مارس 2017(
 3 دليل الدخول إلى سوق المفوضية األوروبية للمواد الغذائية والمشروبات، المملكة العربية السعودية

 4 تقرير التحليل العالمي عن الوصول إلى األسواق الزراعية والغذائية في كندا )مارس 2017(

وتعد المملكة العربية السعودية منتًجا رائًدا للفواكه الطازجة )مثل التمر والبطيخ والعنب والحمضيات( 
والخضروات )مثل البطاطس والبصل والكوسا والطماطم( في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك القمح 
والماشية  واألغنام  )الدجاج  البلدي  واللحوم  البحرية  المأكوالت  أيًضا  المحلي  اإلنتاج  ويشمل  والسورغم. 

والجمال والماعز( والماشية )الدجاج واألغنام والطيور والماعز واألبقار( ومنتجات األلبان والمخابز.

أهم الدول المستوردة من السعودية )منتجات غذائية وزراعية(

3.  اتفاقيات تسهيل التجارة السعودية

إن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي تتمثل أهدافه في التنسيق   •
اللوائح في مختلف المجاالت )مثل  والتكامل االقتصادي بين الدول األعضاء. ويشمل ذلك هدف مواءمة 
االقتصاد والتمويل والتجارة والجمارك والسياحة(. وقد قام مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ اتحاد جمركي 

في يناير 2003 ينص على حرية حركة البضائع المحلية بين الدول األعضاء.

• كما تشارك المملكة العربية السعودية في عضوية جامعة الدول العربية وكذلك اتفاقية منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى )GAFTA( التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2005، بهدف تمكين التحرير الكامل 
لتجارة السلع والبضائع من خالل اإلعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والتي لها تأثير معادل بين الدول 

.)GAFTA( العربية األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

مع   )TIFA( واالستثمار  للتجارة  اإلطارية  االتفاقية  السعودية  العربية  المملكة  وقعت   ،2003 عام  وفي   •
الواليات المتحدة األمريكية، والتي تعد بمثابة اتفاق مظلة للحوار المنظم المستمر بين الواليات المتحدة 

والحكومات األخرى حول اإلصالح االقتصادي وتحرير التجارة.

• وتعد المملكة العربية السعودية أيًضا جزء من أداة الشراكة )Partnership Instrument-PI( التي 
تغطي العالقات الثنائية بين مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي والتي تتناول جوانب محددة من 
)الدول  الثالث  العالم  إلى أسواق دول  الوصول  األوروبي بهدف تحسين  الدبلوماسية االقتصادية لالتحاد 

النامية( من خالل تعزيز التجارة واالستثمار و فرص األعمال للشركات األوروبية.

 EFTA األوروبية  الحرة  التجارة  رابطة  لمجموعة  تفضيلية  معاملة  السعودية  العربية  المملكة  تمنح   •
)أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين( في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة التجارة الحرة األوروبية 

ومجلس التعاون الخليجي الموقعة في يونيو 2009.

• تمنح المملكة العربية السعودية معاملة تفضيلية للسلع ذات المنشأ القومي المستوردة من سنغافورة 
الموقعة في   )GSFTA( الخليجي وسنغافورة  التعاون  بين دول مجلس  الحرة  التجارة  اتفاقية  إطار  في 

ديسمبر 2008.

• وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات االعتراف المتبادل )MRAs( مثل برنامج االعتراف المتبادل 
واألردن،  وإندونيسيا،  وألمانيا،  ومصر،  والصين،  األرجنتين،  مع  المطابقة  وشهادات  الجودة  لعالمات 

وجمهورية كوريا، وماليزيا، وباكستان، والفلبين، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وتونس، وتركيا.
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4. نظام التفتيش على الواردات والصادرات الغذائية وإصدار الشهادات: اإلطار 
واألطراف المعنية 

اإلطار التشريعي للغذاء

ذلك  في  بما   - الغذائية  المنتجات  جميع  تمتثل  أن  يجب  بالسعودية،  للغذاء  التشريعي  لإلطار  وفقًا 
الرقابة  إلى »توفير إطار إلجراءات  الذي يهدف  لقانون األغذية السعودي  العامة  المستوردة - للمتطلبات 
الغذائية  المواد  من  المستهلكين  وحماية  وجودتها؛  األغذية  سالمة  وضمان  والتصدير،  االستيراد  على 
». ويمنح قانون الغذاء السعودي  ؛ ومنع أي حواجز أمام تجارة األغذية  أو المضللة  أو المغشوشة  الضارة 
قطاع  لتنظيم  الوحيدة  االختصاص  سلطة  السعودية  العربية  بالمملكة  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة 
أو  انتهاكات  العقوبات في حالة حدوث  السوق وتطبيق  والرقابة على  التفتيش  وإجراء عمليات  األغذية 

احتيال.

وباإلضافة إلى ذلك، تطبق المملكة العربية السعودية المعايير واللوائح الفنية الصادرة عن هيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون الخليجي )GSO(، وتعد المنظمة المظلة التي تضع معايير األغذية والمشروبات 

في دول مجلس التعاون الخليجي.

حزمة  خلق  في  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  لهيئة  الرئيسي  الدور  يتمثل  وكمجموعة، 
والتفتيش  الفحص  وإجراءات  التجارة  التي من شأنها تسهيل  الغذائية  والمعايير  اللوائح  مشتركة من 
بالنسبة لالستيراد فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتستند معايير الهيئة أساًسا إلى معايير 
 )USFDA( األمريكية  والدواء  الغذاء  األوروبي وهيئة  االتحاد  للوائح  ما  الغذائي وإلى حد  الدستور  هيئة 

باإلضافة إلى مراجع دولية أخرى.

وتصدر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي نوعين من اللوائح التي تحكم المنتجات الغذائية 
والزراعية:

الخليجي: معتمدة من قبل جميع دول  التعاون  التقييس لدول مجلس  الخاصة بهيئة  الفنية  اللوائح   •
مجلس التعاون الخليجي، وتحل محل المعايير القومية الحالية وتنفيذها إلزامي في جميع البلدان األعضاء؛

وتنفيذها  األصوات  بأغلبية  اعتمادها  تم  الخليجي:   التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  مواصفات   •
طوعي في الدول األعضاء

وفي حال عدم توفر اللوائح والمواصفات القياسية الخاصة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، 
تطبق الهيئة العامة للغذاء والدواء  السعودية قوانينها ومعاييرها.

https://members.wto.org/crnattachments/2017/sps/bhr/17_0268_00_e.pdf  
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سوف يؤدي دليل مجلس التعاون الخليجي للرقابة على األغذية المستوردة )2017(5 الذي يهدف إلى تعزيز 
التعاون بين البلدان المصدرة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى تسهيل تجارة األغذية وتعزيز

 سالمة الغذاء. وتقوم المملكة العربية السعودية والدول األخرى األعضاء في مجلس التعاون الخليجي 
يتعلق  المحتملة فيما  المخاطر  التي تعتمد على  األغذية  الواردات وتخليص  الرقابة على  أنظمة  بتنفيذ 
بالمستهلكين والتي تعالج المخاطر الجديدة أو الناشئة التي قد تظهر في اإلمدادات الغذائية العالمية. 
وتتوافق األحكام واإلجراءات المنصوص عليها في الدليل مع المتطلبات الدولية مثل تلك الخاصة بمنظمة 

 .OIE والمنظمة العالمية لصحة الحيوان  FAO ومنظمة األغذية والزراعة  WTO التجارة العالمية

ومنذ تطبيق االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003، أصبحت اإلجراءات الجمركية 
ومتطلبات الوثائق - من حيث المبدأ - هي نفسها فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإن 
تنفيذ قانون الجمارك الموحد وتطبيق الدليل الموحد لإلجراءات الجمركية يقع على عاتق وكالة الجمارك 
في كل دولة عضو في المجلس. وفي عام 2015، تم اعتماد الدليل الموحد لإلجراءات الجمركية في منافذ 
الدخول األولى لتسهيل وتبسيط اإلجراءات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويسلط هذا 
الدليل الضوء على الهدف المتمثل في ضمان أن تكون اإلجراءات الجمركية ومتطلبات الوثائق واحدة بين 

.)single port of entry( »دول مجلس التعاون الخليج، وذلك وفًقا لمبدأ »منفذ الدخول الموحد

خدمات دعم مختبر الغذاء

العربية  بالمملكة  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  األغذية في مختبرات  عينات  تحليل  و/أو  مراقبة  يمكن 
السعودية أو في أي مختبرات تابعة ألي وكالة أخرى. وتهدف اإلدارة التنفيذية للمختبرات في الهيئة إلى 
تطوير نظام متكامل للمختبرات المعتمدة لتحليل األغذية واألعالف كأحد المصادر الهامة للرقابة على 
المنتجات الغذائية المحلية أو المستوردة  المواد الغذائية من  أيًضا باختبار عينات  األغذية. وتقوم اإلدارة 
المختبرات  تحيلها  التي  العينات  إلى  باإلضافة  القطاع،  هذا  في  األخرى  التنفيذية  اإلدارات  من  الواردة 

الحكومية المختلفة )الرياض، جدة، الدمام، جازان، عمار، حديثة(.

السلطات المعنية بالرقابة على الغذاء المستورد

وزارة التجارة واالستثمار 
يجب على جميع الشركات، بما في ذلك المستوردين والمصدرين، التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة 
)MCI( قبل االنخراط في أي عمل تجاري. ويلزم تقديم السجل التجاري عند التقدم بطلب للحصول على 
تراخيص االستيراد وعند التخليص الجمركي للبضائع والسلع المستوردة. ويسري السجل التجاري لمدة 
خمس سنوات قابلة للتجديد لفترات إضافية مدتها خمس سنوات. ويلزم وجود وكيل تجاري سعودي 

فقط عند استيراد / تصدير اآلالت الزراعية.
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الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية 

تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية هيئة مستقلة لها مجلس إدارة برئاسة 
عليها  واإلشراف  الطبية  واألجهزة  واألدوية  الغذائية  المنتجات  تنظيم  عن  مسؤولة  وهي  الصحة.  وزير 
ومراقبتها، وكذلك وضع المواصفات القياسية اإللزامية، سواء للمنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة 

محلًيا.

الغذائية  المنتجات  الوحيدة المسؤولة عن فحص  الحكومية  الجهة  العامة للغذاء والدواء  الهيئة  وتعد 
الهيئة  مختبرات  من  أي  في  االختبار  تحليل  و/أو  الرقابة   عمليات  إجراء  ويمكن  والمحلية.  المستوردة 
المعتمدة. وتتأكد الهيئة من أن المنتجات تلبي جميع المعايير والمواصفات والمتطلبات التنظيمية التي 

وضعتها المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي.

ويجب أن تخضع جميع المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات الزراعية، بما في ذلك المكونات الغذائية 
واألعالف الحيوانية المصنعة سواء كانت محلية الصنع أو واردة من الخارج إلى المملكة العربية السعودية، 
التقييس لدول مجلس  أو هيئة  العامة للغذاء والدواء  الهيئة  التي وضعتها  للوائح والمعايير  االمتثال 

التعاون الخليجي. 
الخاصة  االستفسار  ونقطة  القومية  اإلخطار  هيئة  أيًضا  السعودية  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  وتعد 

.)WTO(  بمسائل الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية

- وتكون اإلدارة التنفيذية للرقابة على الغذاء المستورد هي المسؤولة عن:
  •  التفتيش على إرساليات األغذية الواردة للمملكة عبر المنافذ

  •  تسجيل المنشآت الغذائية الخارجية المصدرة للمملكة
  •  تسجيل المنتجات الغذائية المستوردة للمملكة العربية السعودية

  •  تسجيل مستوردي األغذية
  •  ترخيص المنتجات الغذائية المستوردة )غير التقليدية(

  •  التفتيش على المنشآت الغذائية األجنبية الراغبة في تصدير األغذية إلى المملكة
  •  إصدار المنشورات الدورية والتعليمات وقرارات الحظر على المنتجات الغذائية الصادرة من اإلدارة إلى 

      غرف التجارة والصناعة إلبالغ األطراف ذات الصلة بالتجار والمستوردين بالعمل بموجبها
  •  الرد على استفسارات الجهات الحكومية وسفارات الدول العربية واألجنبية في المملكة فيما يتعلق 

      بالغذاء المستورد
- إدارة تقييم المخاطر في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، والتي أصبحت مؤخرًا تابعة لإلدارة  

   التنفيذية للمراقبة وتقييم المخاط )EDMRA(  )لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع للقسم الخامس:  
   تحليل مخاطر استيراد األغذية(

- مركز إعالم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتدابير الصحة والصحة النباتية SPS )تابع لإلدارة 
 )EDMRA التنفيذية للمراقبة وتقييم المخاطر   

الصحة  لجنة  أمانة  بإخطار  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  في  النباتية  والصحة  الصحة  إعالم  مركز  يقوم 
والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالتدابير االحترازية والوقائية واالحتياطات التي تصدرها 
إخطارات  ويتلقى  والنبات. كما يصدر  والحيوان  اإلنسان  يتعلق بصحة  فيما  السعودية  العربية  المملكة 
منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية ويقوم بإرسال هذه اإلخطارات إلى أعضاء 
اللجنة الدائمة المعنية بالصحة والصحة النباتية في المملكة )وزارة الصحة، وزارة البيئة، المياه والزراعة، 

وزارة التجارة واالستثمار(، وكذلك الرد على استفسارات أعضاء منظمة التجارة العالمية.

مصلحة الجمارك السعودية
تدخل غالبية الواردات الغذائية إلى السعودية عبر ميناء جدة )حوالي 70 ٪( على البحر األحمر أو ميناء الدمام 
على الخليج العربي. وتدخل الواردات من األردن وسوريا والدول األخرى المجاورة عن طريق الشاحنات. كما 
يحصل مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على كميات كبيرة 

الشكل 1: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية SFDA واإلدارة التنفيذية للرقابة على الغذاء المستورد 
* جاري تعديل الهيكل حيث تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بمراجعة هيكلها التنظيمي
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من المواد الغذائية، وخاصة الفواكه الطازجة والخضروات واللحوم المبردة.
االستيراد  بيانات  تقديم  ويتم  الحاالت،  كاماًل في معظم  آلًيا  نظاًما  السعودية  الجمارك  وتطبق مصلحة 
ومعالجتها إلكترونًيا. وفي المتوسط، يمكن أن يستغرق التخليص الجمركي يوًما أو يومين بغض النظر 

عن طريقة النقل، ذلك شريطة استيفاء المتطلبات ذات الصلة بما في ذلك المستندات والوثائق.
يتضمن التفتيش تدقيق المستندات والهوية والفحص الظاهري. ويمكن إحالة المنتج إلى مختبر معتمد 

إلجراء اختبارات إضافية وفي هذه الحالة يتم االحتفاظ بالمنتج المستورد حتى يتم اتخاذ القرار النهائي.
تشمل المراكز الحدودية للتفتيش على األغذية ما يلي:

V.  تحليل مخاطر استيراد الغذاء
مالمح  تقييم  نظام  السعودية  العربية  المملكة  في  المطبق  الغذائية  المواد  استيراد  بروتوكول  يتبع 
المخاطر )risk profiling evaluation( وكذلك الفحص الظاهري، والذي قد يتم تنفيذه للبضائع على 

أساس عشوائي.

يعتمد تصنيف مخاطر المواد الغذائية على:

•  مدى احتمالية تلوث الغذاء بمصادر خطر بيولوجية و/أو كيميائية و/أو فيزيائية.
•  مدى احتمالية زيادة مستويات التلوث بناء على عمليات التداول خالل السلسلة الغذائية.

•  الخطر المحتمل على الصحة البشرية بالنسبة  للسكان عامة.

المخاطر  ومنخفضة  المخاطر،  ومتوسطة  المخاطر،  عالية  عامة:  فئات  ثالث  إلى  الغذاء  تصنيف  ويتم 
بالنسبة لصحة اإلنسان. وقد تزيد فئات المخاطر بناء على تقييمات المخاطر التي يتم إجراؤها. وقد تتغير 
تصنيفات المواد الغذائية أيًضا على أساس أدلة علمية جديدة تعكس مخاطر األغذية المحتملة والتي قد 
تؤثر على صحة اإلنسان. وال يزال يتم تدقيق منهجية تحديد المخاطر هذا على أساس تجريبي من قبل 

الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية. 

وتقييم  للمراقبة  التنفيذية  لإلدارة  تابعة  اآلن  أصبحت  )التي  للهيئة  التابعة  المخاطر  تقييم  إدارة  وتعد 
المخاطر( هي الجهة داخل الهيئة التي تم تكليفها بالمساعدة في تطوير ملف تحديد المخاطر. وتقوم 
اإلدارة بإجراء تقييمات علمية لألخطار الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية المرتبطة باألغذية وتقوم 
بدعم المراكز الحدودية إلجراء هذه التقييمات حسب االقتضاء، من خالل قطاع العمليات في الهيئة. ويجري 
حاليًا بذل المزيد من الجهود لوضع نظام موثق تم اختباره بشكل كامل للتفتيش القائم على المخاطر 

للواردات، بناًء على المعايير المذكورة أعاله.

8.  إجراءات استيراد األغذية

يجب أن تكون المنتجات المستوردة متوافقة مع متطلبات المملكة العربية السعودية واللوائح والمعايير 
والمواصفات المطبقة )على سبيل المثال المواصفة القياسية الخليجية GSO لبطاقات المواد الغذائية 
القياسية  والمواصفة  الكحولية،  غير  الغازية  للمشروبات   GSO الخليجية  القياسية  المواصفة  المعبأة، 
الخليجية GSO للمضافات الغذائية(. وكشرط عام، يجب أن يكون المنتج خالي من الكحول أو آثار الكحول 

أو لحم الخنزير أو أي مكون غير مسموح به في المملكة العربية السعودية.

وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتضمن تجارة المواد الغذائية.
ومنذ األول من يناير 2014، بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تطبيق نظام التخليص الجمركي 
المنتجات  ذلك  بما في  والمشروبات،  األغذية  منتجات  لجميع  اإللكتروني(  )التخليص  اإللزامي  اإللكتروني 
مستوردي  جميع  من  الهيئة  وطلبت  المملكة.  إلى  المستوردة  الخام،  المواد  وكذلك  المعبأة  الغذائية 
منتجات األغذية والمشروبات التسجيل في نظام الخدمة اإللكترونية الخاص بها. ويطلب من كل مستورد 
فتح حساب إلكتروني وإعداد اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص به. وتقع مسؤولية تسجيل المنتجات 

المستوردة على عاتق المستوردين المحليين.

ويوفر هذا اإلجراء قاعدة بيانات لجميع المستوردين والمؤسسات والمنتجات، ويحسن التواصل فيما بين 
الهيئة ومستوردي المواد الغذائية وكذلك مع المنشآت الغذائية.

وتوضيح الفقرات التالية المتطلبات المختلفة لتسجيل المستورد واألدوات ذات الصلة والخطوات اإلدارية 
التي قد تكون ضرورية.
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والمنتجات  للمنشآت  اإللكتروني  التسجيل 
الغذائية

الخاص  اإللكترونية  الخدمات  نظام  في  التسجيل 
العربية  بالمملكة  والدواء  للغذاء  العامة  بالهيئة 

SFDA السعودية

تشمل عملية التسجيل

a(  إنشاء حساب جديد 6 
b( إعداد اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل

     الدخول
c(  اختيار نوع المنشأة 7 

d( إدراج المعلومات المطلوبة عن المنشأة الغذائية 
     والشخص المخول لها

الطلب  المطلوبة للتحميل مع  / الشهادات  المستندات 
لفتح حساب موجودة في هذا المستند.

- بالنسبة للمستورد المحلي السعودي
  •  شهادة تجارية

  •  خطاب تفويض
- بالنسبة للوسيط أو المخلص الجمركي

  •  ترخيص الوسيط أو المخلص الجمركي
  •  خطاب المصادقة

يتم التسجيل من قبل شخص مفوض لديه القدرات الفنية واإلدارية الستكمال نموذج التسجيل. 
وفيما يلي الوثائق المطلوبة:

•  شهادة صحية للمنشأة )صادرة عن الهيئة الصحية للبلد(
•  سجل صناعي )صادر عن وزارة الصناعة أو التجارة(

البلد  في  التنظيمية  السلطات  من  المطابقة  شهادات    •
الذي توجد فيه المنشأة األجنبية

 GMP و/أو   ISO 9001 و/أو   ISO 22000 الجودة:  شهادات    •
تحليل  )نظام   HACCP و/أو  الجيد(  التصنيع  )متطلبات 

المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة(

- بالنسبة للمؤسسات األجنبية
يتم التسجيل من قبل شخص مفوض لديه القدرات الفنية 
الوثائق  يلي  وفيما  التسجيل.  نموذج  الستكمال  واإلدارية 

المطلوبة:

• شهادة صحية للمنشأة )صادرة عن الهيئة الصحية للبلد(
• سجل صناعي )صادر عن وزارة الصناعة أو التجارة(

• شهادات المطابقة من السلطات التنظيمية في البلد الذي 
توجد فيه المنشأة األجنبية

 GMP و/أو ISO 9001و/أو ISO 22000 :شهادات الجودة •
تحليل  )نظام   HACCP و/أو  الجيد(  التصنيع  )متطلبات 

المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة(

الهيئة  نظام  في  الغذائية  المنشأة  تسجيل  الضروري  ومن 
العامة للغذاء والدواء السعودية حتى إذا كانت مسجلة لدى وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الشؤون 

البلدية والقروية.

الحساب  إنشاء  يتم  إلكترونًيا،  الطلب  تقديم  بمجرد 

المنشأة  إكمال تسجيل  الطلب  اإللكتروني، ويمكن لمقدم 
الغذائية والمنتجات الغذائية المستوردة.

الجمركي  المخلص   / الوسيط  أو  المستورد  يتعين على 
المنشأة  عن  المطلوبة  المعلومات  ملء  يمثله  الذي 
الجمركي  المخلص   / الوسيط  أو  المستورد  أو  الغذائية 

وغيرها من المعلومات األخرى:

العربية  باللغتين  االسم،  المنشأة:  عن  معلومات   •
واإلنجليزية، بما في ذلك االسم المختصر ورقم الموافقة على 
المخولون:  األشخاص  االتصال؛  ومعلومات  العنوان  المنشأة؛ 
األسماء الكاملة باللغتين العربية واإلنجليزية والمسؤوليات 

ومعلومات االتصال

• عنوان المقر الرئيسي ومعلومات االتصال: يتعين على المستوردين تسجيل إحداثيات مستودعاتهم 
العامة للغذاء والدواء السعودية، بما في  الهيئة  بالتعامل مع  المصرح لهم  االتصال  وأسماء مسئولي 

ذلك الوسطاء أو المخلصين الجمركيين المتعاقد معهم في كل من منافذ الدخول السعودية.
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•  المفتشون الرسميون أو اسم الجهة المختصة والعنوان ومعلومات االتصال 
•  أنشطة األعمال: المنتجات األولية، التصنيع، تجارة الجملة، التخزين، النقل، تجار التجزئة، الخدمات الغذائية، 

الشركات المصنعة التي تبيع بشكل رئيسي مباشرة إلى المستهلك النهائي، المسالخ 
•  معلومات اإلنتاج: الطاقة اإلنتاجية، اإلنتاج الفعلي، النسبة المئوية للمنتجات المباعة في السوق المحلية، 

النسبة المئوية للمنتجات المصدرة
  ISO 22000و  ISO 9001 نظام الرقابة على نظافة وسالمة األغذية: بتحميل الشهادات المتاحة مثل  •

و HACCP)الهاسب نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة(
• المنظمات اإلسالمية التي تشهد بالذبح الحالل )إذا كان ينطبق(؛

• المستندات الداعمة: المطلوبة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مثل نسخة من السجل 
التجاري )مؤكدة من قبل غرفة التجارة والصناعة( باإلضافة إلى نسخة من خطاب التفويض.

الطلب،  تقديم  وبمجرد 
العامة  الهيئة  تقوم 
بتحليل  والدواء  للغذاء 
الشهادات المقدمة، وعليه 

يكون الطلب إما:

الهيئة  تقدم  مرفوضًا:   •
والدواء  للغذاء  العامة 
لعدم قبول  واألسباب  المبرر 

الطلب.
• غير مكتمل: يطلب من مقدم الطلب إستكمال المعلومات الناقصة في غضون أسبوع لتجنب اإللغاء.

• مقبوالً: يتلقى مقدم الطلب رسالة بريد إلكتروني مع كود التفعيل

الشكل 2: خريطة سير العمل لعملية تقديم الطلبات لتسجيل منشأة غذائية
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العامة  الهيئة  نظام  في  الغذائية  المنتجات  تسجيل 
 SFDA للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية

الغذائية      المنتجات  جميع  تسجيل  المستوردين  على  يتعين 
التي يعتزمون استيرادها في النظام اإللكتروني للهيئة العامة 

SFDA  للغذاء والدواء السعودية

سيقوم مقدم الطلب )المستورد( بإستكمال جميع البيانات كما يلي:

•  اسم المنتج: باللغة العربية، كما هو مكتوب على بطاقة المنتج. ال ينبغي اإلشارة إلى اسم الماركة هنا 
)ما لم يكن اسم المنتج والماركة متطابقتين(؛

•  الباركود )صفر، إذا لم يكن للمنتج باركود(. يجب على مقدم الطلب أال يترك مساحة، أو يكتب )-( بين 
أرقام الباركود؛

•  العالمة التجارية: إذا لم تكن الشركة باللغة العربية، فيمكن كتابة العالمة التجارية باللغة اإلنجليزية. 
يجب أال يظهر اسم المنتج في حقل العالمة التجارية؛

•  الماركة: إذا لم تكن الشركة باللغة العربية، فيمكن كتابة اسم الماركة باللغة اإلنجليزية. ال يجب كتابة 
اسم المنتج في حقل العالمة التجارية؛

•  كود التعرفة الجمركية )HSCode( الذي يطابق المنتج المراد تسجيله؛ 
•  الوزن المصفى؛

•  نوع التعبئة؛
•  تفاصيل المنتج أو الشركة المصنعة؛

•  رقم الموافقة للمنتج أو الشركة المصنعة )لمنتجات اللحوم والدواجن واألسماك(؛
•  قائمة المكونات )باللغتين العربية واإلنجليزية(؛

• بيان التحذيرات: أي عبارات تحذيرية مكتوبة على بطاقة المنتج )مثل ردود الفعل التحسسية - أو عدم 
استخدامها لألطفال أقل من عمر معين - تحتوي على آثار - إلخ؛.

•  صورة لبطاقة المادة الغذائية: صورة للبطاقة ببيانات المنتج بالكامل قبل الطباعة )عمل فني( يجب 
أن تعرض البيانات الرئيسية )اسم المنتج، وبلد المنشأ، والتصنيع، والتعبئة، والوزن، وقائمة المكونات، 
إلخ(. ويجب أن يكون هناك ربط واضح بين الصورة الموجودة على بطاقة المنتج وصورة المنتج وكذلك مع 
بيانات المنتج، والتي يتم تسجيلها في جميع الحقول )الوزن - نوع التعبئة، إلخ(. أقصى مدى للصور هو 

1 ميجابايت.
تشير الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية إلى عدم تنزيل بطاقة المنتج في الحقل 
المخصص لصورة المنتج. ويجب أن تحتوي بطاقة المنتج على جميع المعلومات المطلوبة بموجب الئحة 

المواصفة القياسية الخليجية GSO 9/2007  »بطاقات المواد الغذائية المعبأة«.

•  صورة المنتج بعد التعبئة )لقطة  فوتوغرافية(
تسجيل  إعادة  المستوردين  من  السعودية  العربية  بالمملكة  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تطلب 

منتجاتهم عندما تكون هناك تغييرات في تركيبات المنتج أو البطاقات.

الشكل 3: خريطة سير العمل لعملية تسجيل المنتجات الغذائية
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التفتيش على الحدود والتخليص الجمركي

 )BIPs( أنظمة التفتيش الحديثة في منافذ التفتيش الحدودية
في  الكرتونية حديثة  أنظمة  بإدخال  السعودية  والدواء  للغذاء  العامة  والهيئة  الجمارك  قامت سلطات 
مختلف مراكز التفتيش الحدودية )BIPs( لتحسين كفاءة الرقابة على الشحنات وتقليل وقت التفتيش.

•  أجهزة Wi-Fi: قام ميناء الرياض الجاف بتنفيذ NAVIS N4 2.3 والذي يمكنه معالجة وعرض الصور 
 Psilog الممسوحة ضوئًيا لكل ممر عند كل بوابة، مما يحسن الرؤية والكفاءة بشكل عام، وتركيب أجهزة
Altai Wi-Fi الالسلكية، وهي محطات بيانات السلكية، ومحطات محمولة على مركبة، و أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة، إلخ. وال تستغرق شاحنات المرسل إليه في ميناء الرياض الجاف سوى 11-12 دقيقة لنقل حاويات 

التسليم التي تحملها بعد المرور عبر آالت اآلشعة السينية.

•  نظام الشباك الواحد: ال يوجد نظام الشباك الواحد على مستوى البالد لإلجراءات الجمركية في المملكة 
العربية السعودية، ولكن هناك برنامج رائد يعمل في مكتب جمارك ميناء جدة اإلسالمي. وتقوم الحكومة 
حالًيا ببناء مساحة لتنفيذ نظام الشباك الواحد الذي من شأنه تسهيل تبادل المعلومات وتسريع إجراءات 

التخليص الجمركي.

اإللكتروني  التسليم  يتيح  والذي   ،)EDI( اإللكتروني  البيانات  تبادل  نظام  الجمارك  دائرة  وتستخدم    •
وتجهيز بيانات االستيراد.

•  نظام الدوائر التلفزيونية المغلقة

• يوفر هذا النظام، من خالل كاميرات تلفزيونية، مراقبة حية للعمليات الجمركية وحركة البضائع والشحنات. 
يهدف هذا النظام أيًضا إلى الحد من حوادث التهريب.

•  أنظمة تفتيش متطورة للشحنات من خالل األشعة السينية: قامت الجمارك السعودية بتركيب نظام 
)OmniView (TMمن شركة »  فحص المركبات والشحنات العمالقة باألشعة السينية باستخدام جهاز 
American Science and Engineering« في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. ويوفر النظام اختراًقا 

كبيًرا لألشياء التي يتم فحصها أثناء تحركها على القضبان فوق المركبات الثابتة والبضائع.

وكجزء من خارطة طريق الرؤية السعودية 2030 للتنمية االقتصادية وخطط العمل المرتبطة بها، خططت 
حكومة المملكة العربية السعودية لتطوير ميناء الرياض الجاف وتحديثه، والذي يحتل موقًعا استراتيجًيا 
السكك  حركة  مع  للتعامل  جيد  وضع  في  وهو  الشرقية،  الدمام  بمحافظة  الحديد  السكة  خط  يربطه 
الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل خطط التحسين األخرى تنفيذ برنامج للحلول الذكية 
لتحسين حركات الحاويات، وتشغيل معدات جديدة مثل رافعة البضائع العمالقة )RTG( لتحقيق أقصى 
)OCR( ورفع مستوى نظام تشغيل  الحروف  الضوئي على  التعرف  للمساحة، وتركيب جهاز  استخدام 

محطات الحاويات للحصول على أداء أفضل.

نظام تخليص الجمركي للغذاء المستورد والوثائق المطلوبة

تحت   )BIPs( الحدودية  التفتيش  مراكز  في  السعودية  في  المستوردة  الغذائية  المواد  مراقبة  تتم 
السيطرة المباشرة للهيئة العامة للغذاء والدواء SFDA. وتتوافق إجراءات التفتيش مع تدابير الصحة 

والصحة النباتية الدولية )SPS( والمعايير المحلية. 

والدواء  للغذاء  العامة  والهيئة  الجمارك،  الحدود من قبل سلطات  والفحص على  االختبارات  إجراء  ويتم 
SFDA، و/أو وزارة الزراعة اعتماًدا على طبيعة المنتج.

للغذاء  العامة  الهيئة  بيانات  قاعدة  في  المسجلين  الجمركي  التخليص  وكالء  أحد  المستورد  ويعّين 
والدواء إلكمال البيانات الخاصة بتخليص الشحنة / اإلرسالية وإخطار الهيئة مسبقًا.

يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى وكيل التخليص الجمركي مع رقم طلب التفتيش واسم مكتب التفتيش 
على المواد الغذائية المستوردة الذي سيقوم بإجراء التفتيش.
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التفتيش في منفذ الدخول

.)BIP( تخضع جميع عمليات االستيراد للتفتيش عند الوصول إلى مراكز التفتيش الحدودية
تقوم السعودية بتطبيق نظام تقييم مالمح المخاطر وكذلك الفحص الظاهري، والذي قد يتم تنفيذه 
بالنسبة للبضائع على أساس عشوائي. وعلى الرغم من ذلك، ففي هذه المرحلة، يتم تنفيذ التفتيش 

المستند إلى المخاطر فقط على أساس برنامج تجريبي.
تخضع حوالي ٪90 من الشحنات / اإلرساليات المستوردة لمسح األشعة السينية بينما يتم فحص الـ 10٪ 

المتبقية ظاهريا وفًقا للسلطات.
ويمكن أن يستغرق التخليص الجمركي للمنتجات الغذائية - شريطة أن تكون جميع الوثائق سليمة – 

يومًا واحدًا في المتوسط بغض النظر عن طريقة النقل.

إدخال المعلومات في النظام اإللكتروني:

البيئة  وزارة  قبل  من  عليها  التفتيش  يتم  )التي  والحبوب  والبذور  والنباتات  الحية  الحيوانات  باستثناء 
والمياه والزراعة(، يتم التفتيش على جميع المواد الغذائية المستوردة من قبل اإلدارة التنفيذية للرقابة 
الدخول  موانئ  في  السعودية  والدواء  للغذاء  العامة  للهيئة  التابعة   )EDIFC( المستورد  الغذاء  على 

.)BIPs( السعودية أو مراكز التفتيش الحدودية
يمكن للمستورد تقديم طلب لتخليص المنتجات الغذائية المستوردة من خالل مراكز التفتيش الحدودية 

البرية والبحرية و/أو الجوية.
التفتيش األولي من قبل موظفي الجمارك

بعد تسجيل البيان الجمركي، يقوم مسؤول الجمارك بالفحص الظاهري للبضائع. ويتم التفتيش بحضور 
المنطقة  في  البضائع  على  التفتيش  يتم  ما  وعادة  يمثله.  من  أو  الجمركي  البيان  قدم  الذي  الشخص 

الجمركية.

يتحقق المشرف الجمركي من أن وثائق الشحنة / اإلرسالية كاملة ويحيلها إلى مفتش الجمارك في الهيئة 
العامة للغذاء والدواء لفحصها.

تشمل الشهادات والمستندات المطلوبة مع البيان الجمركي المستدات التالية:

• شهادة بلد المنشأ معتمدة
• شهادة صحية معتمدة *

• شهادة المطابقة معتمدة
الجبن حينما  والدواجن ومنتجات  اللحوم  لمنتجات معينة مثل منتجات  ُتطلب حاليا  الحالل،  • شهادات 

تحتوي على المنفحة )rennet( ذات األصل الحيواني، والجيالتين ذي األصل الحيواني.

يجب أن تكون شحنات المنتجات الغذائية مصحوبة بالوثائق المعتمدة التالية:

• الفاتورة األصلية
• ترجمة الفاتورة إلى اللغة العربية

•كشف البضاعة الداخلة أو بوليصة الشحن الجوي
• قائمة التعبئة أو شهادة الوزن

• المستندات األخرى التي قد تكون مطلوبة باإلضافة إلى ذلك

تستخدم المملكة العربية السعودية نموذج الشهادات الصحية الموجود في دليل دول مجلس 
التعاون الخليجي للرقابة على األغذية المستوردة والذي يحتوي على أنواع مختلفة من الشهادات:

• الشهادة الصحية لألغذية المصنعة
• الشهادة الصحية لتصدير اللحوم ومنتجاتها
• الشهادة الصحية لتصدير الحليب ومنتجاته

• الشهادة الصحية لتصدير بيض المائدة ومنتجاته
• الشهادة الصحية لتصدير بيض المائدة ومنتجاته

• الشهادة الصحية لتصدير المنتجات البحرية ذات أصل حيواني

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  إلى  المصنعة  األغذية  لتصدير  الصحية  الشهادات  توفر  أن  يجب 
المعلومات التالية:

• اسم وعنوان المرسل )المصدر(
• الرقم المرجعي للشهادة، مكان اإلصدار، تاريخ اإلصدار

• الجهة المختصة / التي تقوم بالتصديق واالعتماد وعنوانها
• اسم وعنوان المرسل إليه )المستورد(

• بلد المنشأ؛ كود األيزو
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• بلد الوصول؛ كود األيزو
• اسم المنتج وعنوانه

• منشأة التعبئة )إن وجدت(؛ االسم والعنوان
• منفذ الدخول / بلد الوصول

• موقع التحميل / بلد المغادرة 
• وسيلة النقل / التوصيل

• الرقم التعريفي / هوية وسيلة النقل
• درجة حرارة حفظ المنتج الغذائي

• تم ترخيص البضائع الستخدامها في: اإلستهالك اآلدمي مباشرة / أخرى
• توصيف وتصنيف األغذية

اإلفادات الصحية واإلفادات العامة والتي يجب أن تفيد بواحد أو أكثر من العبارات التالية:

• إن الغذاء سليم وآمن وصالح لالستهالك اآلدمي
• تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية في منشأه غذائية خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية    
المختصة و/أو الجهة المخولة رسميا، وتطبق نظام إدارة سالمة الغذاء استنادًا إلى مبادئ نظام الهاسب 

أو ما يماثله.
• إفادات صحية إضافية خاصة، إذا تطلب األمر ذلك

•  اسم ووظيفة الشخص المختص
•  اسم اإلدارة التي يتبع لها، الختم الرسمي، التاريخ

الشكل 4: نموذج للشهادة الصحية لمجلس التعاون الخليجي 

 
 

Certificate Reference No. I.2Consignor (Exporter) I.1
Place of Issue Name 
Date of Issue Address 

Competent/Certifying Authority I.3 Consignee (importer) I.4 
Address  Name  
    

ISO code Country of origin I.5 Address  
     
     

ISO code Country of Destination I.6   
     
     

Packing Est. (if applicable)I.8Producer.I.7
NameName
AddressAddress
Border of Loading/Country of 
Dispatch

I.10Border of Entry/Country of 
Destination

I.9

Conveyance Identification No.I.12Means of transport/conveyanceI.11
By Air

Temperature of Food productI.13By Sea
AmbientBy Road
Chilled
Frozen

Commodities Certified for:I.14
                Human Consumption Directly:   After Further Process           Other

Identification of the Food ProductsI.15
Total WeightBatch/Lot No.No PackagesExpiry DateProduction DateBrand NameTreatment TypeHS-CodeName & Description of Food

Health AttestationsI.16

General Attestations

Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:

الشھادة الصحیة لتصدیر األغذیة المصنعة إلى دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

إن الغذاء سلیم ( آمن ) وصالح لالستھالك اآلدمي

إفادات صحیة إضافیة خاصة, إذا تطلب األمر ذلك

Health Certificate For Export Of Processed Food
Products To Gcc Countries

The Food product are safe and fit for human consumption.

The Food product(s) was handled at an establishment that has been subjected 
to inspections by the competent authority and/or officially recognized body 
and implements a food safety management system based on HACCP 
principles or an equivalent system

Additional Health Attestations ( Declarations ) if deemed necessary

 تم إجراء عملیات تناول للمنتجات الغذائیة في منشأة غذائیة خاضعة للرقابة من قبل
 الجھة الرقابیة المختصة و / او الجھة المخولة رسمیاك وتطبق نظام إدارة سالمة

 الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الھاسب أو مایماثلھ
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 SFDA التفتيش من قبل مسؤولي الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية
بالمملكة  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تتلقى  الجمارك،  موظفي  قبل  من  والتخليص  التفتيش  بعد 
المهام  أداء  عن  مسؤولين  األغذية  مفتشو  ويكون  التفتيش.  إجراءات  لبدء  إخطاًرا  السعودية  العربية 

:)BIPs( التالية عندما تصل شحنات / إرساليات األغذية إلى مراكز التفتيش الحدودية

• تدقيق الوثائق للتحقق من الشهادات والوثائق المصاحبة للشحنة / اإلرسالية
المستوردة  البضائع  ومطابقة  اإلرسالية،   / الشحنة  لفحص  الظاهري  والفحص  الهوية  من  التحقق   •
واللوائح.  المعايير  مع  يتوافق  وبما  المحظورة  المواد  من  خلوها  من  والتحقق  المرفقة،  المستندات  مع 
ويتم فحص مستوى درجة الحرارة الداخلية للحاوية للتأكد من أنها تلبي متطلبات السالمة على النحو 

المنصوص عليه في اللوائح والمواصفات

الطرود  فتح  الدائرة  لسلطات  يجوز  يمثله.  من  أو  البيان  قدم  الذي  الشخص  بحضور  التفتيش  يتم   •
للتفتيش عند االشتباه بوجود بضائع محظورة أو ال تطابق ما هو مدرج في البيان الجمركي

• االختبارات المعملية في مختبر معتمد على أساس المعايير التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء 
المنتج  طبيعة  مثل  الغذائية«  المنتجات  باستيراد  الخاصة  والمتطلبات  »الشروط  في  ذكرها  تم  والتي 
)مثل الجبن(، تاريخ المنتجات الغذائية المستوردة، تاريخ المطابقة )أو عدم المطابقة(، بلد المنشأ. ويتم 

إرسال عينة عشوائية للتحليل.

التصريح وطلب  الجمارك بتوقيع نموذج  إذا لم تكن هناك شكوك بشأن سالمة الشحنة، يقوم مفتش 
بمراجعة  الجمارك  مصلحة  على  المشرف  ويقوم  الجمركي.  المشرف  إلى  وإحالتهما  والفحص  اإلعداد 
مستندات الشحنة / اإلرسالية. وإذا لم تكن هناك مالحظات، فإنه يحيلها إلكترونًيا إلى البنك لتحصيل 
إلكترونيًا من  الشحنة  تنتقل  للبنك. ثم  الجمركية  الرسوم  الجمركي  الوسيط  الجمركية. يدفع  الرسوم 
البنك إلى وحدة الفسح )اإلفراج(. ويعرض الشكل 5 تصورًا تخطيطًيا إلجراءات التفتيش، والشكالن 6 و7 

عرًضا عاًما إلجراءات االستيراد.

SFDA الشكل 5: العرض التخطيطي إلجراء التفتيش في الهيئة العامة للغذاء والدواء  بالمملكة العربية السعودية
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الشكل 6: المراحل األولى من إجراءات االستيراد الكلية.

الشكل 7: شجرة القرارات المرتبطة بإجراءات االستيراد الكلية
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قيود االستيراد المحددة والمتطلبات بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية 
توجد متطلبات خاصة ألنواع معينة من المنتجات، مثل األغذية المعدلة وراثًيا، 
واألغذية العضوية أو المحفوظة بالتشعيع، ويجب الوفاء بها فوق المتطلبات 

العامة.

- األغذية المعدلة وراثًيا
يجب الوفاء بمتطلبات محددة قبل استيراد األغذية المعدلة وراثيا.

أن  إلى  الحديثة  الحيوية  التكنولوجيا  عن  الناتجة  وراثيا  المعدلة  األغذية  على  البطاقات  تشير  أن  يجب 
هذه األطعمة أو بعض مكوناتها معدلة وراثيا. ويجب كتابة جميع المعلومات الالزمة على بطاقة الطعام 
بطريقة واضحة وسهلة القراءة، وباللغتين العربية واإلنجليزية، وبلون مختلف عن لون البطاقة. وباإلضافة 
إلى ذلك، ُيسمح باستخدام شهادة رسمية صادرة عن السلطة المختصة تؤكد أن األغذية المعدلة وراثيًا 

المعدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية يمكن استخدامها واستهالكها في بلد المنشأ.

- األغذية المحفوظة بالتشعيع
يسمح مجلس الوزراء باستيراد المنتجات الغذائية المشععة إذا كانت متوافقة مع المتطلبات والمواصفات 
 GSO العامة )رقم 263 بتاريخ 1422/10/23(. وتحتوي المواصفة القياسية الخليجية الخاصة ببطاقات األغذية
2013/9 على أحكام تتعلق باألغذية المشععة ويجب ذكرها بجوار اسم المنتج المشعع ويجب إدراج شعار 
المعبأة  الغذائية  المنتجات  بطاقات  على  الغذائي(  الدستور  لمعيار  وفًقا  دولًيا  )المقبول   RADURA

المعاملة بتقنية التشعيع.

- األغذية العضوية
يجب أن تفي المنتجات الغذائية العضوية بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية / 

GSO، بما في ذلك:
   • قانون الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية

   • GSO 9 بطاقات المواد الغذائية المعبأة
   • GSO 2532 : الحدود القصوى لبقايا المبيدات والملوثات في األغذية العضوية

البيانات على    العضوية وتصنيعها وتسويقها ووضع  األغذية  اإلرشادي إلنتاج  الدليل   :  GSO 2374  •   
عبواتها عبارات التحذير مطلوبة في بعض المنتجات الغذائية

- المنتجات التي تحتوي على بعض المحليات:
  • األسبارتام )E951(: ال يستخدم من قبل األشخاص الذين يعانون من الفينيل كيتونيوريا

  • السكرين )E954(: يحتوي هذا المنتج على السكريات التي قد تشكل خطرا على صحتك
  • مانيتول )E421(: زيادة الكمية المستهلكة عن 20 جرام يومًيا قد تسبب تأثيرات مليّنة

  • السوربيتول: )E420( زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جرام يومًيا قد تسبب اإلسهال
  • زيليتول: )E967( زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جرام يومًيا قد تسبب اإلسهال

على  بالدراسات  وتتعلق  قديمة،  بالسكرين  المرتبطة  المتطلبات  وخاصة  المتطلبات  هذه  بعض  وعد 
الحيوانات التي حددت بعض اآلثار الصحية المحتملة المرتبطة باستهالك مثل هذا المحلي، والتي أصبحت 

معروفة اآلن بأنها غير ذات صلة باإلنسان.

- المنتجات التي تحتوي على مضافات غذائية معينة.

يجب اإلشارة إلى عبارة تحذير على البطاقة عند استخدام ألوان ساوثامبتون في المنتج مثل أصفر الغروب 
 ،)E102( تارترازين ،)E129( حمرة اليورا ،)E122( كارموزين ،)E104( أصفر الكينولين ،)E110( ف س ف
الحمرة الشقائقية 4ن )E124(، وعبارة التحذير هي: »قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز عند 

األطفال«.

- المنتجات التي تحتوي على مسببات الحساسية.

• الحبوب المحتوية على الجلوتين )القمح، الشعير، دقيق الشوفان، الجاودار، إلخ(، القشريات ومنتجاتها، 
اللبن  ومنتجاته،  الجوز  ومنتجاته،  الصويا  فول  السوداني،  الفول  ومنتجاته،  البيض  ومنتجاتها،  األسماك 
ومنتجات األلبان )بما في ذلك الالكتوز(، يجب إبراز الكبريت بتركيز 10 جزء في المليون أو أكثر على البطاقة 

أو العبوة )GSO 9 بطاقات المواد الغذائية المعبأة(

حظر استيراد أنواع معينة من المنتجات الغذائية:

يتم الحفاظ على حظر االستيراد على أساس األمن والسالمة العامة واالعتبارات األخالقية والدينية. وتشمل 
هذه المحظورات

-  لحم الخنازير والمنتجات الغذائية التي تحتوي على الخنازير أو مشتقات الخنازير )مثل دهون الخنازير(

المستخرجة بطريقة غير حالل، سواء  أو  المقدمة  الدواجن،  الحمراء، ودهن  اللحوم  الخنزير،  دهن    -
كانت طازجة، مجمدة، مملحة، في محلول ملحي، مجففة أو مدخنة

-  لحوم الخيول والحمير والبغال والكتاكيت سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة
لألكل سواء كانت  الصالحة  والبغال  والحمير  والخيول  والماعز  واألغنام  والخنازير  األبقار  أمعاء وأطراف    -

طازجة أو مبردة أو مجمدة 
-   البذور الزيتية والفواكه الزيتية

-   بذور الخشخاش، بذور القنب
-   المستحضرات الغذائية التي تحتوي على دم حيواني

-   المشروبات الكحولية والمواد الغذائية والمشروبات التي تحتوي على الكحول

كما قد تصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حظًرا مؤقًتا على الواردات من بلدان معينة بسبب 
اعتبارات الصحة والصحة النباتية ومشاكل األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية أو بعد تفشي المرض. 



نظام الرقالبة على الصادرات والواردات وإصدار الشهادات بالمملكة العربية السعوديةنظام الرقالبة على الصادرات والواردات وإصدار الشهادات بالمملكة العربية السعودية

33 32

على سبيل المثال، حظرت الهيئة مؤقًتا استيراد لحوم الدواجن والبيض من بلجيكا عقب تفشي أنفلونزا 
الطيور في يوليو 2017. وأصدرت الوكالة أيًضا حظًرا يرتبط باستيراد منتجات لحوم البقر من بعض البلدان 

مثل السويد والبحرين وإستونيا .

9. الرقابة على تصدير األغذية في المملكة العربية السعودية
السلطات المعنية بتصدير األغذية

وزارة التجارة واالستثمار 
يجب تسجيل الشركات )المحلية واألجنبية( في وزارة التجارة واالستثمار والحصول على ترخيص التسجيل 

حتى تتمكن من تصدير منتجاتها.
SFDA الهيئة العامة للغذاء والدواء  بالمملكة العربية السعودية

تمنح الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية شهادات صالحية التصدير للمنشآت الغذائية وشهادات 
المنتجات الغذائية ألغراض تصدير األغذية المنتجة محلًيا، وفًقا للوائح الفنية ومتطلبات سالمة األغذية في 

المملكة العربية السعودية.
ويجب إخطار الجمارك السعودية قبل التصدير. ووفقا للسلطات، يمكن أن تخضع الصادرات للتفتيش أو 

قد تخضع للفحص باألشعة السينية.

إجراءات تصدير األغذية
تتضمن المتطلبات العامة لتصدير المنتجات الغذائية األحكام التالية:

- يجب أن يكون لدى الشركة ترخيص ساري المفعول للقيام بأنشطتها
- تصريح تصدير ساري المفعول

- عدم وجود حظر أو حظر مؤقت على المنتجات الغذائية التي سيتم تصديرها
- عدم وجود قيود أو حظر قائم على المنتجات المراد تصديرها في السوق السعودي المحلي

يطلب مقدم الطلب شهادة صالحية للمنشأة الغذائية الخاصة به وشهادة لمنتجاته الغذائية. وتطبق 
الهيئة العامة للغذاء والدواء نظاًما إلكترونًيا )الشكل 8( لتقديم الطلب وإصدار شهادات التصدير.

تشمل األهداف الرئيسية لنظام إصدار الشهادات اإللكترونية:

- إجراء أسرع إلصدار شهادات المطابقة الخاصة بالتصدير وشهادة للشحنات / اإلرساليات.
- توفير نظام سهل االستخدام من قبل جميع المؤسسات الغذائية داخل المملكة العربية السعودية 
بما في ذلك القدرة على إدارة الطلب إلصدار شهادة تصدير إلكترونيًا من خالل عملية معجلة ال تتضمن 

المراجعة من قبل مختلف فروع الهيئة.
- بناء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن بيانات المؤسسات المختلفة والمنتجات الغذائية داخل المملكة 

العربية السعودية وأنواع وأصناف منتجاتها التي يتم تصديرها إلى الخارج.
- تمكين مراقبة ومتابعة إصدار شهادات صالحية التصدير بناًء على رقم تسجيل المنشأة الغذائية في 

النظام وبالتالي تجنب األخطاء في تكرار إصدار شهادات لنفس المنتجات.

متطلبات شهادة صالحية التصدير للمنشآت الغذائية

يجب أيًضا تسجيل المنشآت الغذائية والمنتجات الغذائية المخصصة للتصدير في نظام الهيئة العامة 
للغذاء والدواء السعودية، مثل أي منشأة أخرى، إذا لم يتم ذلك في مرحلة سابقة.

يجب على مقدم الطلب إرفاق السجل التجاري والرخصة الصناعية سارية المفعول للمصنع.

يتعين على شركات التصدير أو مالكي العالمات التجارية الذين لديهم اتفاق مع المصانع المرخصة بغرض
تصدير المنتجات الغذائية إرفاق عناصر مختلفة من الوثائق، والتي تشمل:

- نسخة من السجل التجاري للمشروع أو مالك العالمة التجارية المذكورة في النشاط لتصدير المنتجات 
الغذائية

- نسخة من السجل التجاري للمصنع
- نسخة من الرخصة الصناعية للمصنع

- االتفاقيات والعقود في حالة رغبة المؤسسات ومالكي العالمات التجارية في تصدير المنتجات

على  للحصول  الطلب  فحص  السعودية  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تطبقها  التي  العملية  تتضمن 
أي  وجود  حالة  في  إلكترونًيا  الطلب  مقدم  إخطار  مع  جنب  إلى  )جنًبا  جديدة  تصدير  صالحية  شهادة 

مالحظات بشأن الطلب( واتخاذ تدابير التفتيش ذات الصلة.

الشكل 8: النظام اإللكتروني إلدارة التصدير
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زيارة  موعد  بتحديد  الهيئة  تقوم  مقبولة،  بالطلب  المتعلقة  والمستندات  المعلومات  جميع  كانت  إذا 
إلى  المصنع   / الشركة  خالل  من  العينات  إرسال  ويتم  العينات.  وأخذ  الميداني  للتفتيش  للمنشأة 
وللتصديق على  الالزمة  المعملية  االختبارات  الهيئة( إلجراء  يحدده مفتشو  لما  )وفًقا  الخاصة  المختبرات 

االمتثال لألحكام التنظيمية للهيئة.

تضمن الهيئة أن نتائج الفحص الميداني على المنشأة الغذائية ونتائج التحليل المختبري للعينات يتم 
فحصها من قبل اإلدارة المختصة في الهيئة وتقوم بتقديم تعليقات ومالحظات إلكترونية حول المنشأة 

الغذائية بناًء على نتائج الفحص والتفتيش أو نتائج التحليل المعملي.

بمجرد االنتهاء من فحص المبنى والتحليل المخبري، تقوم الهيئة بإخطار المنشأة الغذائية بقبول طلب 
شكوك  أو  تعليقات  أي  وجود  حالة  )في  الطلب  رفض  قرار  أو  التصدير  صالحية  شهادة  تجديد   / إصدار 
فيما يتعلق بسالمة المنتجات(. وفي كل مرحلة من مراحل العملية، هناك فرصة لمقدم الطلب للتحقق 
المطابقة  المقدم من قبله، بما في ذلك مطابقة منتجهم. ويتم توصيل أسباب عدم  من حالة الطلب 

المحتملة أيًضا إلكترونًيا، باتباع نفس النهج اإللكتروني من خالل الشبكة اإللكترونية )الشكل 9(

الشكل 9: النظام اإللكتروني الذي يمّكن من التحقق من حالة الطلب المتعلق بشهادة صالحية التصدير للمنشآت الغذائية

صالحية  لشهادة  تجديًدا  الهيئة  تصدر  التصدير،  صالحية  شهادة  رسوم  ودفع  الطلب  قبول  حالة  في 
على  ويجب  الطلب(.  مقدم  اختيار  على  بناًء  واحدة  سنة  أو  أشهر   6 )لمدة  الغذائية  للمنشأة  التصدير 
الشهادة.  انتهاء  من  يوًما   45 قبل  إلكترونيًا  التصدير  صالحية  شهادة  لتجديد  بطلب  التقدم  الشركة 

تتضمن شهادة صالحية التصدير للمنشآت الغذائية المعلومات التالية:
•  تاريخ اإلصدار

•  تاريخ انتهاء الصالحية
•  رقم الشهادة

•  نص ما يلي: تشهد الهيئة العامة للغذاء والدواء  بالمملكة العربية السعودية SFDA بأن المنشأة قد 
تم التفتيش عليها« مع ذكر اسم الشركة

•  رقم السجل التجاري
•  نوع اإلنتاج 

 GSO بيان من الهيئة يشهد بأن المنشأة حققت متطلبات اللوائح الفنية الخليجية  •
•  اسم الشخص المصرح له والختم الرسمي
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يستعرض الشكل 10 ملخًصا للعملية الكاملة إلصدار شهادة التصدير، من الطلب وحتى إصدار شهادة 
المطابقة.

الشكل 10 العرض التخطيطي الذي يلخص عملية إصدار شهادة التصدير للمنشآت الغذائية.

شهادة المنتجات الغذائية )الشحنات / اإلرساليات اليومية(

العامة  الهيئة  فإن  األغذية،  إلنتاج صادرات  لمنشأة مخصصة  اإلجمالية  التسجيل  إلى متطلبات  باإلضافة 
للغذاء والدواء تقوم أيضًا بإدارة العمليات واإلجراءات للتمكن من تحديد الشحنات / اإلرساليات الموجهة 

للتصدير إلى األسواق الخارجية.

يجب  والتي  بالهيئة  الخاص  اإللكتروني  النظام  في  المسجلة  الغذائية  المواد  سوى  تصدير  يمكن  ال 
المنشآت  إلكترونًيا، حيث تشير  أيًضا  إدارة ذلك  للتصدير. ويتم  اإلرسالية   / الشحنة  تغطيتها بشهادة 
التي يرغبون في  الغذائية  المنتجات  إلى  النظام  الهيئة( في إطار هذا  بالفعل لدى  )المسجلة  الغذائية 

إصدار شهادة شحن لها. 

في مثل هذا الطلب، من المهم لمقدم الطلب أن يشير في النظام إلى الدولة )الدول( التي يتم توجيه 
المنتج / المنتجات إليها ليتم تصديرها، سواء إلى دول مجلس التعاون الخليجي أو إلى بقية دول العالم، 
وكذلك المنافذ التي ستخرج منها الشحنة، واسم وعنوان المستورد الذي سيتلقى الشحنة، باإلضافة إلى 
معلومات حول المنتج مثل كمية المنتج، ووسيلة النقل، ودرجة الحرارة أثناء النقل، وتاريخ اإلنتاج، وتاريخ 

انتهاء الصالحية. 

ويتم األخذ بعين االعتبار وجود طلب سابق أثناء العملية، مما قد يسهل اإلجراء. وتواصل الهيئة تفعيل 
وعزيز النظام اإللكتروني سعيًا إلى أن تدار عملية تقديم الطلبات بالكامل من خالل النظام اإللكتروني 

في فترة ال تتجاوز 3 دقائق للطلبات الكاملة. )الشكل 11(.

الشكل 11: نظرة عامة على إجراءات التسجيل للحصول على شهادة المنتجات الغذائية
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وبالمثل، يمكن للمتقدمين متابعة التقدم المحرز فيما يتعلق بطلباتهم من خالل النظام اإللكتروني. 
وبمجرد قيام الهيئة بمنح شهادة تصدير المواد الغذائية، يمكن لمقدم الطلب طباعتها »PDF«. ويتم 

التوقيع على شهادة الشحنات من ِقبل مسئول الهيئة المفوض وختمها بختم إلكتروني.

توفر شهادة شحنة / إرسالية التصدير المعلومات التالية:

الرسمي  والختم  وتوقيعه  له( ووظيفته  )المصرح  المعتمد  الموظف  اسم  أيًضا على  الشهادة  وتحتوي 
وبيان يشير إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تشهد أن المنتجات المذكورة أعاله تخضع 

للفحص الدوري وفًقا لإلجراءات المالئمة وهي صالحة لالستهالك اآلدمي.

هناك أيًضا فرصة لسلطة الرقابة على االستيراد للتحقق من صحة شهادة التصدير الصادرة عن الهيئة، 
في شكل رابط إلكتروني. ومن خالل هذا الرابط، يمكن للسلطة المختصة باالستيراد في بلد معين أن 
تحصل على شهادة تصدير نموذجية صادرة عن الهيئة أو التحقق من صالحية شهادة معينة من خالل 

إدخال رقم الشهادة للتأكد من صحتها.

•  رقم الشهادة
•  تاريخ الشهادة

•  اسم الُمستوِرد
•  عنوان الُمستوِرد

•  اسم الُمصدر
•  عنوان الُمصدر

•  بلد المنشأ
•  رقم الفاتورة

•  رقم التشغيلة
•  تاريخ انتهاء الصالحية

•  تاريخ اإلنتاج
•  درجة حرارة النقل

•  وسيلة النقل
•  الوزن الكلي

•  طريقة التعبئة
•  الكمية
•  الماركة
•  الصنف

الخالصة والختام  .10

إلى  أدى  مما  األغذية،  تصدير   / استيراد  لمراقبة  مركزي  نظام  بوضع  السعودية  العربية  المملكة  قامت 
تحسين فعالية وكفاءة إجراءات االستيراد والتصدير تحت مظلة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة 

 .SFDA العربية السعودية

وقد تم إدخال العديد من اإلصالحات في السنوات القليلة الماضية من أجل تسهيل إجراءات تجارة األغذية. 
إدخال  ذلك  بما في  الجمركية،  اإلجراءات  لتبسيط  السعودية عدة خطوات  العربية  المملكة  اتخذت  كما 

نظام تبادل البيانات اإللكتروني الذي يسمح بتقديم وإصدار إقرارات االستيراد إلكترونًيا.
لإلجراءات  الواحد«  الشباك  »نظام  تطبيق  مثل  أخرى  رئيسية  خطوات  وتنفيذ  إعتماد  دومًا  ويتم  هذا 
الجمركية والذي سيتم تشغيله في مكتب جمارك ميناء جدة اإلسالمي، ومن المتوقع أن يقلل من فترة 

إجراءات االستيراد إلى حد ملموس ومؤثر.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن االعتماد على دليل مجلس التعاون الخليجي للرقابة على األغذية المستوردة )2017( 
يساهم في زيادة المواءمة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا مع دول العالم، ال سيما فيما 
يتعلق بمتطلبات إصدار الشهادات الصحية، والتي تتوافق مع أحكام هيئة الدستور الغذائي وممارسات 

مختلف البلدان األخرى.

 SFDA كما ساهم كل من النظام اإللكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية
المؤسسات  جميع  لتسجيل  البيانات(  )قاعدة  اإللكتروني  والنظام  التصدير  شهادات  بإصدار  المعني 
الرقابة فيما يتعلق بعمليات  التصدير وتحسين  المملكة في تسهيل إجراءات  الغذائية في  والمنتجات 

إصدار شهادات التصدير بشكل عملي وفعال.

وتعد إمكانية قيام البلد المستورد بالتحقق من صحة الشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء 
لتبادل  مباشًرا  نظاًما  للبلدان  توفر  هامة  أداة  بالهيئة  الخاص  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  السعودية 

البيانات، بما في ذلك القدرة على منع االحتيال في تقديم الشهادات واستخدامها.

وأخيرًا، فإن إدخال نظام »معايير تصنيف المخاطر« للمنتجات الغذائية الموجهة لالستيراد يتم أخذه بعين 
االعتبار من خالل نهج تجريبي، األمر الذي ينبغي أن يستمر ويعضد. حيث يسمح هذا النهج القائم على 
المخاطر بتخصيص الموارد ذات الصلة للفحص المادي وأخذ العينات عند نقطة الدخول بطريقة تتناسب 
مع مستوى المخاطرة. وعليه فمن المهم أن يخضع هذا النهج لتقييم األداء بشكل منتظم مع مواصلة 
مما  األخرى،  البلدان  السعودية وفي  العربية  المملكة  المطبقة في  الممارسات  أفضل  بناًء على  التطور 
سيؤدي إلى تقليل الوقت والموارد المرتبطة بإجراءات استيراد األغذية، مع تركيز هذه الموارد على المجاالت 

التي تستدعي االهتمام، بناًء على المخاطر الصحية المحتملة التي قد ترتبط بهذه المنتجات الغذائية. 
واتباعًا لنهج التحديث هذا، تنضم الهيئة إلى البلدان األخرى والسلطات المختصة باألغذية في جميع أنحاء 
العالم التي تتطلع إلى تبسيط عمليات الرقابة لديها وتركيز استثماراتها في المجاالت التي من شأنها أن 

توفر أفضل حماية لصحة المستهلكين وسالمة اإلمدادات الغذائية.
 




