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قشت وأعتمدت  و نشرت االجراءات الصادرة عن ادارة سالمة صادرات وواردت المواد الغذائية والتى ن 
  1ويسرى العمل بها فى    2021  مارس  12فى االجتماع التنفيذى لالدارة العامة للجمارك فى  

 بموجب هذا المرسوم . ذلك  2022ر ي ينا
نشرت االدارة العامة السابقة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحى هذه االجراءات فى صيغة  

 .    2021 سبتمبر  13فى  144مرسوم 
وتنشر اجراءات ادارة سالمة أغذية    2022ر  ي ينا  1ذ ابتداء من  ي راءات حيز التنفتدخل هذه االج 

والفحص    ة العامة السابقة لمراقبة الجودةالصادر عن االدار   144الوارد والصادر فى شكل مرسوم  
االدارة   الصادر عن    184المعدل بموجب المرسوم    2013سبتمبر    13والحجر الصحى فى  
الصادر   243  ومرسوم  2016اكتوبر    18والفحص والحجر الصحى فى    السابقة لمراقبة الجودة

واجراءات ادارة الفحص والحجر الصحى    2018  نوفمبر  23عن االدارة العامة للجمارك بتاريخ  
ل المصدر الذى نشرته االدارة الوطنية السابقة للفحص والحجر الصحى   فى صيغة مرسوم   مللع
الصادر عن االدارة العامة للجمارك    238وعدل بموجب المرسوم    2000فبرائر    22يتاريخ    20

والحجر الصحى للمنتجات المائية الواردة واالجراءات االدارية والفحص    2018  ابريل   28بتاريخ  
والصادرة  الذى نشرته االدارة العامة السابقة  لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحى فى صيغة  

الصادر عن االدارة العامة   243وعدل بموجب المرسوم    2011ر  ي ينا  4بتاريخ    135مرسوم  
رة الفحص والحجر الصحى  لمنتجات  واجراءات االشراف وادا  2018نوفمبر    23للجمارك  بتاريخ  

اللحوم الواردة والصادرة الذى نشرته االدارة العامة السابقة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحى  
الصادر عن االدارة    243وعدل بموجب المرسوم     2011ر  ي ينا  4بتاريخ    136فى صيغة مرسوم  

ف وادارة الفحص والخجر الصحى  واجراءات االشرا  ,2018نوفمبر  23  العامة للجمارك بتاريخ 
والفحص   الجودة  لمراقبة  السابقة  العامة  االدارة  نشرتها  التى  والواردة  الصادرة  األلبان  لمنتجات 

  243وعدل بموجب المرسوم    2013ر  يينا  24بتاريخ    154ى فى صيغة مرسوم  والخجر الصح 
العامة السابقة لمراقبة    ونشرت االدارة  2018نوفمبر  23الصادر عن االدارة العامة للجمارك فى  

فى  الصادر  أغذية  انتاج  بمؤسسات  الخاصة   الملفات  بنود  الصحى  والحجر  والفحص  الجودة 
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الصادر عن االدارة   243وعدل بموجب المرسوم    2017نوفمبر    14بتاريخ    192صيغة مرسوم  
 . والذى يلغى على الفور 2018نوفمبر   23العامة للجمارك بتاريخ 

 -:  جمهورية الصين الشعبية الدارة سالمة وارد وصادر األغذيةاجراءات 
   -: البنود العامة (1)الفصل 
   -:1المادة 
ن سالمة األغذية الواردة والصادرة وحماية حياة وصحة االنسان والحيوان والنبات  ابقصد ضم  ايمانا

صيغت هذه االجراءات بموجب هذه القوانين والقواعد االدارية أو اللوائح االدارية  كقانون سالمة  
تنفيذه   األغذية لجمهورية الصين الشعبية )المشار اليه فيما بعد بقانون سالمة األغذية( ولوائح 

تنفيذه  وق ولوائح  والوارد  الصادر  بفحص سلع  الخاص  الشعبية  الصين  لجمهورية  الجمارك  انون 
وقانون جمهورية الصين الشعبية الخاص بالحجر الصحى عند دخول وخروج  الحيوانات والنباتات  
وقانون   التنفيذ   وتفاصيل  للصين  الحدودى  الصحى  والحجر  الصحة  وقانون  التنفيذيه  ولوائحه 

ة المنتجات  الزراعية والقواعد الخاصة بمجلس الدولة  المعنى بتعزيز االشراف وادارة  سالمة وجود
 سالمة األغذية والمنتجات األخرى.  

   -:2لمادة ا
 األنشطة التالية بموجب هذه االجراءات :  
 أنشطة عمليات انتاج صادر ووارد المواد الغذائية    -1
نتجى ومشغلى أعذية الصادر والوارد وضمان سالمة ادارة  مو  تنفيذ ادارة الجمارك لالشراف    -2

 صادرهم وواردهم من األغذية 
تخضع أنشطة انتاج وتشغيل المواد المضافة لصادر ووارد المواد الغذائية والمنتجات ذات الصلة  

 باألغذية للقواعد المعنية التى تصدر عن االدارة العامة للجمارك.  
 

 - : 3المادة 
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بسالم  يتعلق  وادارة    ةوفيما  والوقاية  أوال  السالمة  مبادئ  اتباع  يجب  والواردة  الصادرة  األغذية 
 المخاطر ومراقبة العملية برمتها  

 - : 4 المادة
يكون منتجو ومشغلو المواد الغذائية الصادرة والواردة  مسؤولين عن  سالمة تلك األغذية التى   

 ينتجوها ويديروها 
لالستيراد   المعدة  الغذائية  المواد  وتشغيل  انتاج  بأنشطة  والوارد  الصادر  ومشغلو  منتجو  يتعهد 
والتصدير بموجب أى معاهدة أو اتفاقية دولية دخلت حيذ التنفيذ أو انضمت اليها الصين وكذلك  

بموجب  القوانين واللوائح والمعايير الوطنية لسالمة األغذية فى الصين وقبول االشراف واالدارة  
المجتمع   الواردة والصادرة وأن يكونوا مسؤولين أمام    والجمهورالقانون وضمان سالمة األغذية 

 . ويتحملوا المسؤولية االجتماعية 
    -: 5المادة 

تتولى االدارة العامة للجمارك المسؤولية الرئيسية لالشراف على وادارة سالمة األغذية الواردة   
 والصادرة بالبالد . 

ة الجمارك بكافة مستوياتها مسؤولة عن االشراف على سالمة وارد وصادر المواد الغذائية  تكون ادار 
 وادارتها داخل دوائر اختصاصها المعنية.  

 - :6المادة 
دم ادارة الجمارك التقانة المعلوماتية لتحديث المستوى االشرافى واالدارى الخاص بسالمة  خ تست   

 األغذية الواردة والصادرة .  
 - :7المادة 

والتثقيف بشأن سالمة األغذية الصادرة والواردة ونشر قوانين سالمة    الدعاية  دارة الجماركا  تقيم
 والمعرفة الخاصة بسالمة األغذية.  األغذية واللوائح االدارية والمعايير الوطنية 
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تعزز ادارة الجمارك التبادالت والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بسالمة األغذية والوكاالت  
الحكومية لما وراء البحار وجمعيات  صناعة االغذية لما وراء البحار وجمعيات  المستهلك لما  

ترك لسالمة األغذية الواردة والصادرة  لخلق نمط حكم دولى مش  وراء البحار ضمن جهات أخرى 
 . 

 - : 8المادة 
جمارك المشاركون فى االشراف واالدارة الخاصة بسالمة األغذية الواردة ليتسلح العاملون بادارة ا  

 والصادرة بمعرفة احترافية ذات صلة .  
 استيراد األغذية ( 2)الفصل
 - : 9المادة 

تلتزم األغذية المستوردة بالقوانين واللوائح والمعايير الوطنية لسالمة األغذية بالصين والمتطلبات    
 الخاصة بأى معاهدة  دولية أو اتفاقية دخلت حيذ التنفيذ أو انضمت لها الصين .  
بات المعايير  تلتزم المواد الغذائية الواردة التى لم تتوفر لها المعايير الوطنية لسالمة األغذية ومتطل 

 المؤقتة و المطبقة ذات الصلة التى أعلنتها الهيئة الصحية لمجلس الدولة. 
ادارى   الحصول على تصريح  يتم  خام غذائية جديدة  باستخدام مواد  المنتجة  لألغذية  وبالنسبة 
صحى لمواد خام غذائية جديدة من الهيئات الصحية لمجلس الدوله بموجب البنود المحددة فى  

 من قانون سالمة األغذية.  37المادة 
 - : 10 المادة

واللوائح    القوانين  بموجب  المستوردة  الغذذائية  المواد  على  المطابقة  تقييم  الجمارك  ادارة  تنفذ 
 االدارية الخاصة بفحص سلع الوارد والصادر. 

تشمل أنشطة تقييم مطابقة وارد المواد الغذائية تقييم وفحص نظام ادارة سالمة األغذية لبلد أجنبى  
ببلد أجنبى /منطقة(  وتسجيل مؤسسة   بعد  اليها فيما  للصين ) ويشار  )منطقة( تصدر أغذية 
الحجر   على  والموافقة  المطابقة  والموردين وضمان  المصدرين  وسجل  البحار  وراء  لما  االنتاج 
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صحة   من  والتحقق  المرفقة  المطابقة  شهادة  وفحص  المستوردة  والنباتات  للحيوانات  الصحى 
واالشرافى على   الرقابى  والفحص  الموقع  ومعاينة  واردات االمستندات  لعينات وفحص سجالت 

 ومبيعات  لما وراء البحار ومواءمة األصناف  المتنوعة كافة .  
 - : 11المادة 

العامة للج    للبلد األجنبى)منطقة(  يجوز لالدارة  مارك فحص وتقييم نظام ادارة سالمة األغذية 
 وتقرير فحص التطابق ومتطلبات الحجر الصحى استنادا الى نتائج الفحص والتقييم .  

 - : 12لمادة ا
بموجب أى من الظروف التالية يجوز لالدارة العامة للجمارك ابتدار تقييم  وفحص بشأن البلد  

 األجنبى)المنطقة(: 
 البلد األجنبى ينطبق على تصدير صنف أو نوع من األغذية للصين ألول مرة   -1
والنباتات     -2 للحيوانات  الصحى  الحجر  ولوائح  وقوانين  األغذية  لسالمة  المهم  الضبط  يوجد 

 والهيكل التنظيمى من ضمن أخرى للبلد األجنبى)المنطقة( 
عين من األغذية والتى يقدم لها  يوجد ضبط هام لمتطلبات الحجر الصحى لصنف أو نوع م   -3

 بواسطة الهيئة المختصة للبلد األجنبى)المنطقة( باعتبار أن وجهته الصين    
البلد     -4  فى  األغذية  أحداث سالمة  نشوء   أو  والنباتات  الحيوانات  خطير ألمراض  تفشى 

 األجنبى )المنطقة(  
تفشى     -5 المستوردة للصين وأن هناك  الجمارك عن مشكلة خطيرة فى األغذية  ادارة  كشف 

 ألمراض  حيوانية أو نباتية أو مخاطر محتملة لسالمة األغذية  
 للفحص والتقييم  الظروف األخرى الالزمة   -6

 - : 13المادة  
 يشمل التقييم والفحص لنظام  ادارة  سالمة  األغذية بصفة رئيسية التقييم والتأكيد على التالى :  

 القوانين واللوائح المرتبطة بسالمة األغذية والحجر الصحى للحيوانات والنباتات   -1
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 الهيكل التنظيمى لالشراف على سالمة األغذية وادارته   -2
 اجراءات مكافحة األمراض  المتفشية التى تصيب الحيوانات والنباتات ومنعها   -3
الحشرية والعقاقير البيطرية والملوثات ضمن  ادارة  ومكافحة  الكائنات الحية الدقيقة والمبيدات    -4

 أخرى  
 السالمة والرقابة الصحية فى اجرات انتاج األغذية وتصنيعه ونقله وتخزينه    -5
 االشراف على سالمة تصدير األغذيه وادارته  -6
 نظام حماية  سالمة األغذية والمتابعة واالسترداد  -7
 ئ آلية االنذار المبكر واالستجابة للطوار  -8
 قدرات الدعم الفنى  -9

 - : 14 المادة
تقييم وفحص فى شكل معاينات مادية     الترتيب للخبراء الجراء  العامة للجمارك  يجوز لالدارة 

 وفحص فيديو ومعاينة فى الموقع ضمن أخرى أو الجمع بينها . 
 - : 15المادة 

ترتيب االدارة العامة للجمارك للخبراء بهدف فحص مواد التطبيق واستبيانات التقييم المكتوبة ومواد  
ا بلد ما )منطقة( وتخضع للتقييم والفحص ويغطى الفحص المضمن أصالتها وتمامها  أخرى تقدمه

 وصلحيتها .  
للبلد   المختصة  الهيئة  من  تطلب  أن  للجمارك  العامة  لالدارة  يجوز  المواد  فحص  الى  واستنادا 

 المعنى )المنطقة( توفير المعلومات المفقودة أو المستندات .  
المواد يجوز لالدارة العامة للجمارك الترتيب للخبراء الجراء معاينة  ( فحص  اذا أجاز البلد )المنطقة

بالفيديو أو فحص بالموقع  على نظام ادارة سالمة األغذية للبلد المذكور . ويجوز أن يطلب من  
الهيئة المختصة للبلد المعنى )المنطقة( والمؤسسات المعنية بها اتخاذ اجراءات تصحيحية على  

 ف عنها . أى مشكالت يتم الكش
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 يوفر البلد المعنى )المنطقة( المساعدات الالزمة للتقييم والفحص. 
   -:16المادة 

التالية     الظروف  تندرج تحت  للتقييم والفحص  التى تخضع  البلد األجنبى)المنطقة(  حيث أن  
المعنى   للبلد  المختصة  الهيئة  واخطار  والفحص  التقييم  انهاء  للجمارك  العامة  لألدارة  يجوز 

 طقة( :  )المن 
 شهرا بعد استالم استبيان التقييم كتابة   12االخفاق فى توفير تغذية مرجعية فى غضون  -1
  االعالن   استالماالخفاق فى توفير معلومات ومواد  ملحقة  حسبما طلبت بعد ثالث أشهر من    -2

 من االدارة العامة للجمارك 
 انتشار مفاجئ وخطير لمرض حيوانى أو نباتى أو حادث سالمة أغذية  -3
االخفاق فى التعاون مع  الجانب الصينى فى اكمال فحص الفيديو  أو الفحص على الموقع     -4

 أو االخفاق فى اكمال االجراءات التصحيحية على نحو فاعل  
 تقديم طلب النهاء التقييم والفحص طواعية   -5

ونظرا    ( من الفقرة السابقة  2( و)1على أى من الظروف الواردة فى الفقرات  الفرعية )  اوبناء
وبعد الموافقة    للسبب الخاص  يجوز للهيئة المختصة للبلد المعنى )المنطقة( تقديم طلب للتأجيل 

 من االدارة  العامة للجمارك تقدم المواد ذات الصلة خالل مدة تحددها االدارة العامة للجمارك . 
 - : 17المادة 

ة المختصة للبلد المعنى )المنطقة(  بعد اكمال التقييم والفحص تخطر الهيئة العامة للجمارك الهيئ  
 الخاضعة للتقييم والفحص بنتائج التقييم والفحص.  

   -:18المادة 
التى تصدر    ة التسجيل على مؤسسات االنتاج لماوراء البحارادارتمارس االدارة العامة للجمارك   

 قائمة بأسماء المؤسسات التى سجلت .  األغذية للصين و 
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 - : 19المادة 

ينشئ المصدر أو الوكيل لما وراء البحار الذى يصدر المواد الغذائية الى الصين ) والمشار   
 اليه فيما بعد بالمصدر أو الوكيل لما وراء البحار( ملفا باالدارة العامة للجمارك .  
 وينشئ مستورد األغذية ملفا باالدارة العامة للجمارك فى مكان اقامته / اقامتها . 

أو الوكيل لماوراء البحار أو مستورد األغذية مسؤوال عن صحة وصالحية المواد  يكون المصدر  
 المقدمة عند انشاء الملف. 

تنشر االدارة العامة للجمارك قائمة بأسماء المصدرين أو الوكالء لما وراء البحار أو مستوردى  
 األغذية  الذين أنشأوا ملفات . 

 - :20 المادة
ى الملف يجرى المصدر أو الوكيل لما وراء البحار أو مستورد  يكون هناك تغيير فى محتو   ن حي   

التعديل مع الهيئات المسؤولة عن الملفات خالل ستين يوما من تاريخ التغيير    بشكلياتاألغذية  
  . 

واذا وجدت المعلومات التى يقدمها المصدر أو الوكيل لماوراء البحار خاطئة أو أخفق/ أخفقت  
ى نحو زمنى محدد  يجوز لالدارة العامة للجمارك أمره  / أمرها   فى تعديل محتوى الملفات عل

 الجراء تصويبات خالل مدة محددة.  
 - : 21المادة 

ينشئ مستورد المواد الغذائية نظاما لتسجيل لواردات المواد الغذائية ومبيعاتها  وتسجيل االسم   
وصافى المحتويات / المواصفات والكمية و تاريخ االنتاج وعدد قطع األرض المخصصة لالنتاج  

ريخ  و الصالحية  واالسم والعنوان ومعلومات االتصال بالمصدر أو المشترى لما وراء البحار وتا
التسليم ومعلومات أخرى عن المواد الغذائية وأن يحتفظ بالمستندات ذات الصلة. ويجب االحتفاظ  
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بالسجالت والمستندات لمدة التقل عن ست أشهر بعد انتهاء صالحية المادة الغذائية أو لمدة  
 التقل عن عامين بعد البيع فى غياب الصالحية. 

   -:22المادة 
ائية نظاما لمراجعة المصدرين لما وراء البحار ومؤسسات االنتاج لما  ينشئ مستورد المواد الغذ  

 وراء البحار بالتركيز على فحص التالى :  
 صياغة وتنفيذ اجراءات الرقابة على مخاطر سالمة األغذية    1
 التأمين على األغذية التى تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة ومعايير السالمة الوطنية   2
 الصين   لألغذية  ب  

 - :23 المادة
تجرى ادارة الجمارك معاينات اشرافية على أنشطة الفحص التى يقوم بها موردو األغذية بموجب  

 القانون .  
يجب أن يتعاون مستورد األغذية تعاونا فاعال ويوفر المعلومات والمواد ذات الصلة على نحو  

 صحيح .  
   -:24المادة 

يجوز الدارة الجمارك حسب ماتقتضى الحاجة الدارة المخاطر أن تخصص ميناء للوارد ومنطقة 
 االشراف بغرض الفحص المتعلق باألغذية المستوردة .

 ك قائمة بأسماء موانى الوارد  والمناطق المخصصة لالشراف . دارة الجمار وتنشر  ا
    -:25المادة 

يقدم مستورد / مورد  أو وكيله /وكيلته بيانا  لالدارة العامة للجمارك  عند استيراد المواد الغذائية    
 على نحو صحيح وفقا للقانون . 

   -: 26المادة 
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للجم العامة  االدارة  تنفذ  القانون  الى  المواد واستنادا  الصحى على صادرات  الحجر  ارك فحص 
 الغذائية التى تخضع للحجر الصحى عند دخولها. 

 
 

   -: 27المادة 
بموجب القانون تمارس ادارة الجمارك تسيير اجازة الحجر الصحى للمواد الغذائية المستوردة التى  

 تخضع لموافقة الحجر الصحى لوارد الحيوانات والنباتات .  
والنباتات   بالحيوانات  الخاص  الصحى  الحجر  تصريح  على   الغذائية  المواد  مستورد  يحصل 

 و االتفاقية .  المستوردة قبل توقيع العقد التجارى أ
 - : 28المادة 

شراف واالدارة على وارد ال التخزين ل  تضى او قتجرى ادارة الجمارك فحصا على الموقع حسب ما ي 
 األغذية التى تشتمل على سبيل المثال ال الحصر اآلتى:  

 اذا كانت وسائل  النقل  ومناطق التخزين مستوفية لمتطلبات السالمة والصحة .   -1
تمييز  اذا كان رقم    -2 الداخل  الختم الحاوية ورقم  التعبئة   الموارك على  ة   ي والخارج   ية ومحتوى 

 والحالة الفعلية للسلع متطابقة مع البيانات المعلن عنها والمستندات المرفقة 
اذا كان منشأ األغذية الحيوانية والنباتية والتعبئة  والمواد وأخشاب الشحنة تندرج تحت الظروف    -3

المادة   فى  المستوردة   22التى حددت  والنباتات  الحيوانات  القانون على حجر  تنفيذ  لوائح  من 
 والمصدرة  

ة األغذية وما اذا  وجد  اذا ما كانت التعبئة الداخلية والخارجية تلتزم بالمعايير الوطنية لسالم  -4
 تلوث أو تلف أو امتصاص أو تسريب, 
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اذا ما استوفت العالمات التجارية  واالرشادات الموضوعة على التعبئة الداخلية والخارجية    -5
العامة   االدارة   وقواعد  األغذية  لسالمة  الوطنية  والمعايير  االدارية  واللوائح  القوانين  متطلبات 

 للجمارك.  
 وضع األغذية التى يمكن ادراكها فى  الحالة المتوقعة ,   اذا ما كان -6
اذا ما استوفى نضارة ودرجة الحرارة األساسية لألغذية المجمدة والمبردة المتطلبات واذا كان   -7

هناك مرض واذا ما استوفت درجة حرارة التجميد و بيئة التبريد متطلبات  المعايير ذات الصلة  
التحكم فى درجات الحرارة و سلسلة التبريد ووظيفة المنشأة تعمالن بصورة طبيعية   واذا كانت أجهزة  

 واستوفت درجات الحرارة المتطلبات . 
 ار التبخير والطهى اذا دعت الضرورة . ب ويجوز اجراء اخت 

   -: 29المادة 
ن سالمة  تعد االدارة العامة للجمارك خطة وطنية سنوية  للفحص االشرافى على عينات للتأكد م  

األغذية المستوردة وخطة فحص اشرافية خاصة على عينات للتحقق من سالمة األغذية وتنظيم  
 انفاذ هاتين الخطتين .  

   -: 30المادة 
لتزام بمعايير السالمة الغذائية للصين  فى العبوات و الديباجات والعالمات التجارية للمواد   اال 

 ارشادات باللغة الصينية اذا استدعى القانون. الغذائية وأن يرفق معها كتيب 
يرادها يجب أن تحمل التعبئة والتغليف  توبالنسبة  لمنتجات اللحوم الطازجة المبردة التى يتم اس

أو   واالنجليزية  الصينية  باللغتين  بوضوح  ومكتوبا  مأمونا   قانونيا   تعريفا   والخارجية  الداخلية 
 ة مع ذكر  اآلتى: بالصينية ولغة البلد المصدر /المنطق

بلد أو منطقة المنشأ واسم المنتج ورقم تسجيل المؤسسة المنتجة ورقم قطعة األرض المخصصة   
لالنتاج وأن تحمل التعبئة مواصفات ومكان المنشأ )والية مجددة أو محافظة أو مدينة( ومكان  

لغة الصينية ويجب  الوجهة وتاريخ االنتاج والصالحية ودرجة حرارة التخزين  ومعلومات أخرى بال



13 
 

أن تذكر أن الوجهة  هى جمهورية الصين الشعبية ويجب اجراء الفحص الرسمى والحجر الصحى  
 للبلد المصدر )المنطقة(  

وبالنسبة للمنتجات المائية المستوردة يجب أن تحمل التعبئة والتغليف الداخلى والخارجى تعريفا  
ولغة البلد المصدر    ة واالنجليزية أو باللغة الصينيةقانونيا مأمونا ومكتوبا بوضحوح باللغتين الصيني 

 ذكر اآلتى:   )المنطقة( مع
اسم السلع واالسم العلمى والمواصفات وتاريخ االنتاج ورقم االرض المخصصة لالنتاج الصالحية  
وظروف التخزين  ونمط االنتاج  )الصيد فى مياه البحار أو فى المياه العذبة أو االستزراع السمكى  

نطقة االنتاج )مياه البحر فى حال الصيد فى المحيطات  ,البلد المعنى/ المنطقة فى حال  ( وم 
ذبة أو حيث توجد منتجات االستزراع السمكى فى البلد المعنى )المنطقة(  عالصيد فى  المياه ال

وذكر اسم  ورقم تسجيل وعنوان  ) والية محددة أو محافظة أو مدينة  ( كل منتج أو مؤسسة  
المتضمنة ) وتشمل سفن  الصيد والتصنيع النقل أو فى مستودع تبريد منفصل ( ويجب     االنتاج

 ذكر جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الوجهة . 
مة ألغراض غذائية خاصة  د األغذية المستخ   يجب طباعة ديباجة االمدادات الغذائية المستوردة أو

 على أصغر  
ذا   واالشتراطات  البنود  اتباع  يجب  خاصة  كما   اشتراطات  أى  هناك  كانت  اذا  الصلة  ت 

 بالديباجات التى توضع على التعبئة والتغليف الداخلى والخارجى  األغذية المستوردة .  
 - : 31المادة 

يجب تخزين األغذية المستوردة بعد التسليم فى الميناء فى أماكن مخصصة لها أو توافق عليها      
 ادارة الجمارك .

يتم الحصول على تصريح  من ادارة الجمارك ويجب اتخاذ اجراءات حماية السالمة الالزمة وفقا  
 لمتطلبات ادارة  الجمارك .  
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ع المتفق  أو  المخصصة  األماكن  التزام  القوانين  ويجب  فى  عليها  المنصوص  بالمتطلبات  ليها 
 واللوائح االدارية والمعايير الوطنية لسالمة األغذية .  

 - :32المادة 
 . بناء على متطلبات ادارة الجمارك غيجب فحص األغذية المستوردة بكميات كبيرة بميناء التفري 

 - : 33المادة 
 تقييم مطابقتها .     يصرح باستيراد األغذية  بعد أن تجيز ادارة الجمارك

على ادارة الجمارك اصدار شهادة عدم مطابقة لألغذية المستوردة التى  تخفق  عندما تخضع  
 لتقييم المطابقة الذى تجريه ادارة الجمارك .

ية يشمل السالمة والصحة والحماية البيئية يجب على ادارة الجمارك ذونظرا ألن عدم مطابقة األغ
 مادة الغذائية أو اعادتها .  للمستورد/ مستوردة األغذية يأمره/ يأمرها بابادة اارسال اشعار مكتوب 

وبالنسبة لعدم المطابقة للمواد األخرى يسمح باستيراد الغذاء بعد استيفاء المتطلبات المنصوص  
 عليها فى تقييم المطابقة باتباع وسائل معالجة فنية.  

مستورد المادة الغذائية بابادتها أو اعادتها فى حال أخفقت المادة   وعلى ادارة الجمارك أن تأمر 
الغذائية المستوردة المطابقة فى استيفاء المعالجة الفنية خالل فترة زمنية محددة أو أخفقت فى  

 استيفاء المتطلبات المعنية بعد المعالجة الفنية .  
   -: 34المادة 

األغذية داخل األراضى الصينية بسبب حوادث    وفى حال وجود مخاطر محتملة للسالمة ألى من 
سالمة األغذية فى بلدان أجنبية أو رأت ادارة الجمارك أن الغذاء المستورد غير مؤهل أثناء االدارة 
للجمارك  العامة  لالدارة  يجوز  الغذائية  بالسالمة  مرتبطة  أخرى  مسائل  اكتشاف  او  واالشراف 

ة اتخاذ اجراءات المراقبة بموجب نتائج تقييم المخاطر  وجماركها المفوضة مباشرة  تحت تلك االدار 
 بينما تزيد حجم االشراف وفحص عينات  األغذية المستوردة المعنية . 
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واذا أدركت ادارة الجمارك عدم مطابقة الألغية المستوردة ثانية بعد اتخاذ اجراءات الرقابة بينما  
ة المعنية والمنصوص عليها أعاله أو  ترفع حجم االشراف وفحص العينات على األغذية المستورد

وجود أدلة معينة تشير الى خطر سالمة محتمل فى األغذية المستوردة  فيجوز لالدارة العامة 
للجمارك وجماركها المخولة مباشرة تحت االدارة العامة أن تطلب الى المستورد تزويد ادارة الجمارك 

 بتقارير الفحص تصدرها لجنة اختبار معتمدة . 
 عين على ادارة الجمارك التحقق من تقارير الفحص التى يقدمها مستورد المواد الغذائية. ويت  

 - : 35المادة 
واستنادا الى نتائج تقييم المخاطر يجوز لالدارة العامة للجمارك اعتماد اجراءات الرقابة كايقاف   

 أو حظر استيراد المادة الغذائية المعنية فى أى من الحاالت التالية :  
البلد المصدر)المنطقة( الذى تكون  حيواناته ونباتاته عرضة لالصابة بوباء  خطير أو يشهد    -1

ته فى ضمان سالمة األغذية المصدرة اتغيرا كبيرا فى نظام سالمة األغذية مما يؤثر على امكاني 
 للصين على نحو فاعل  

ادرة على أن تكون  واذا كانت األغذية المستوردة ملوثة بسبب وباء ممرض أو ثبت أنها ق  -2
 وسائط النتشار هذه اآلوبئة دون امكانيات التباع عالج  صحى .  

واذا اكتشفت ادارة الجمارك أن األغذية المستوردة التى حددت  اجراءات الرقابة لها فى الفقرة     -3
مة  التى نفذتها االدارة المعنية  غير مطابقة للمرة الثانية فى جوانب كالسال34الثانية من المادة  

 والصحة وحماية  البيئة , 
 االنتهاك الخطير للقوانين واللوائح الصينية من جانب منتجى األغذية األجانب  -4
 اظهار معلومات أخرى لمخاطر  محتملة ومتعاظمة لسالمة األغذية المعنية  -5
 

 - : 36المادة 
 عندما  تخفض مخاطر سالمة األغذية المستوردة الى مستوى يمكن رقابته   
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يجوز لالدارة العامة للجمارك وجماركها المفوضة مباشرة بموجب االدارة المعنية رفع االجراءات 
 الرقابية المطابقة بالطرق التالية:

تى اتخذت اجراءات يجوز رفع تدابير الرقابة استنادا الى تقييم المخاطر بالنسبة لألغذية ال -1
من هذه االجراءات والتى لم يثبت عليها مزيدا  34رقابتها وفقا للفقرة األولى من المادة  

 لحزم المعنية امن عدم المطابقة خالل الفترة الزمنية المنصوص عليها وعلى 
يجوز الدارة الجمارك رفع اجراءات الرقابة استنادا على تقييم المخاطر بالنسبة لألغذية التى    -2

  من هذه االجراءات والتى اتخذ البلد / 34اتخذت اجراءاتها الرقابية وفقا للفقرة الثانية من المادة  
المنطقة المصدرة اجراءات وقائية بالفعل وله القدرة على ضمان السالمة ومكافحة المخاطر التى  
تسببها األوبئة  للحيوانات والنباتات بعد تقييم المخاطر الذى تجريه االدارة العامة للجمارك أو فى  

الحزم المعنية  حال لم يثبت مزيد من عدم المطابقة ف خالل  الفترة الزمنية المنصوص عليها وفى  
 من تاريخ اتخاذ االجراءات الرقابية ذات الصلة, 

وللسماح باستيراد المادة الغذائية مجددا يجوز رفع اجراءات ايقاف االستيراد أو حظره بالنسبة    -3
لمواد الغذائية التى تندرج تحت  اجراءات الرقابة أو أوقف استيرادها أو حظر والتى اتخذت الهيئات  

ببلدها بعد    /المختصة  المتطلبات  واستوفت  بالفعل  المخاطر  على  الرقابية  االجراءات  منطقتها 
 التقييم الذى أجرته االدارة العامة للجمارك .  

 - : 37المادة 
بالقوانين واللوائح االدارية والمعايير الوطنية    الغذائية المستوردة التلتزم  المادة  بعد اكتشاف أن 

لسالمة األغذية  أو أن هناك أدلة تثبت أن الغذاء المستورد يشكل مخاطر محتملة على صحة  
فورا  بموجب المادة  االنسان فيتوجب على مستوردى األغذية المعنية ايقاف االستيراد والمبيعات 

من قانون سالمة األغذية وتنفيذ االسترداد واعطاء اشعار لمنتجى  94والفقرة الثالثة من المادة 63
األغذية  المعنين والمشغلين والمستهلكين وتسجيل عمليات االسترداد واالشعار ورفع تقرير الى  

 ة.  ادارة الجمارك المحلية  حول هذا االسترداد واالشعار واالستجاب 
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 تصدير األغذية (3)الفصل 
 - :38المادة 

أ    أن  يضمنوا  أن  األغذية  صادر  منتجى  على  بالمتطلبات  غيتوجب  ملتزمة  المصدرة  ذيتهم 
 المنصوص عليها فى معايير البلد /المستورد  أو العقود . 

كما يجب اتباع المتطلبات الواردة فى المعاهدات  والبروتوكوالت الدولية اذا كانت هناك أى بنود   
 الى الصين أو انضمت اليها. فى هذه المعاهدات والبوتوكوالت أدخلت 

وبناء للظروف التى لم تكن المعايير فيها متاحة للبلد /المنطقة المستوردة أو لم تكن موجودة فى  
المعاهدات   فى  عليها  المنصوص  الصلة  ذات  المتطلبات  هناك  تكن  ولم  العقود  متطلبات 

نتجى األغذية الصادرة  والبروتوكوالت الدولية دخلت فيها الصين أو انضمت اليها فيتعين على م
 أن يضمنوا  أن األغذية المصدرة تلتزم بالمعايير الوطنية الصينبة المطبقة على سالمة األغذية. 

 - :39المادة 
على االدارة العامة للجمارك تنفيذ االشراف واالدارة على أغذية الصادر بموجب القانون . وتشمل  

: تسجيل المشاريع والمزارع المخصصة  لمواد  اجراءات االشراف واالدارة على األغذية المصدرة  
الوثائق   المؤسسات ومراجعة  خام صادر األغذية وتسجيل منتجى صادر األغذية والتحقق من 
والفحص على الموقع واالشراف وفحص العينات والفحص بالميناء واشعار البلدان األجنبية للتحقق  

 من ذلك مجتمعا.  
 - :40 المادة

والمزارع  الخاصة بمواد خام صادر األغذية  سجالت الدارة الجمارك    تقدم المشاريع الزراعية  
 المحلية. 

 - :41 المادة
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وبموجب القانون تشرف ادارة الجمارك على المشاريع الزراعية والمزارع المخصصة لمواد خام  
ة الموقع والتحقق من  صادر األغذية المسجلة باتباع وسائل مثال ذلك مراجعة المستندات ومعاين 

 المؤسسات . 
    -:42المادة 

يقدم منتجو أغذية الصادر سجالتهم الى ادارة الجمارك المحلية وعلى االدارة العامة للجمارك  
 صياغة  اجراءات ومتطلبات التسجيل .  

 - : 43المادة 
لت   الصينين  األغذية  منتجى صادرات  تسجيل  المنطقة  األجنبى/  البلد  احتاج  حال  صدير  وفى 

األغذية الى بلدهم /منطقتهم وطلبوا توصية من االدارة العامة للجمارك يجب أن يقدم المنتجون  
طلبا الدارة الجمارك فى مقر اقامتهم وبدورها  تراجع االدارة  طلبهم مراجعة مبدئية  وترفع تقريرا   

 الى االدارة العامة للجمارك .    
شراف واالدارة والمراجعة األولية فى مقارهم من قبل ادارة  واستنادا الى اعتماد المؤسسات ونتائج اال

الجمارك تنظم االدارة العامة للجمارك وتجرى تسجيال للتوصيات الخارجية التى تصيغ اجراءاتها  
 ومتطلباتها االدارة العامة للجمارك.  

 - : 44المادة 
المة األغذية والصرف  يجب أن ينشئ منتجو صادر األغذية نظاما رقابيا كامال يمكن تتبعه لس  

ينتج  ويصنع ويخزن  حسب   الصاادر  الغذاء  أن  لنفسه ويضمن  أداء فعاال  الصحى ويضمن 
االلتزام بالقوانين  واللوائح الصينية ومتطلبات السالمة والصحة التى تطبق على منتجى صادر  

 األغذية . 
ستورد/ المنطقة وكذلك  ى حال أى متطلبات خاصة فى القوانبن واللوائح ذات الصلة للبلد المفو  

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية يجب الوفاء بالمتطلبات المطابقة. 
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يتعين على منتجى صادر األغذية انشاء أنظمة كتقييم الموردين وسجالت فحص الواردات وأرشفة  
سجالت االنتاج وسجالت فحص المصانع السابقة ومتابعة الصادرات من األغذية والتخلص من 

ير المطابقة .وتكون السجالت المعنية سليمة ونافذة الصالحية وتحقظ على أقل تقدر  األغذية غ 
لست أشهر من تاريخ انتهاء صالحية المادة الغذائية أو لمدة عامين ألجل عدم توفرها من التاريخ  

 البين النتهاء الصالحية. 
 - : 45 لمادةا

على منتجى األغذية الصادرة ضمان تعبئية ونقل صادراتهم من األغذية وفقا لمتطلبات سالمة    
 األغذية.  

 - :46المادة 
واسم المنتج ورقم الحزمة )الدفعة( وتاريخ  يشير منتجو صادرات األغذية الى رقم سجل المنتج       

 التصنيع على عبوات النقل. 
ردها  البلد )المنطقة( المستورد أو منصوص عليها فى عقد  فى حال المتطلبات الخاصة التى تو 

ا الغذاء  تعديل  لمنتجى  العامة  االدارة  تحت  مباشرة  تعمل  التى  الجمارك   يجوز الدارة  صادر  
المعلومات المشار اليها على العبوات حسب ماهو وارد فى المادة السابقة  مما يضمن أن المنتجات  

 الجمارك .    يمكن متابعتها بموافقة من ادارة
   -: 47المادة 

انطالقا من دائرة اختصاصها تشرف  وتفحص ادارة الجمارك  تشغيل النظام الرقابى  لسالمة   
األغذية والصحة لدى منتجى األغذية المستوردة   اذ  يشمل ذلك االشراف والفحص الروتينى  
وكذلك االشرف والفحص السنوى .ويجوز اعتماد االشراف والفحص ومراجعة  المستندات ومعاينة  

مراجعة المؤسسات مع اشعار األغذية لماوراء البحار بغية المراجعة واالشراف وفحص  الموقع و 
 العينات ومعاينة الموقع , الخ. 
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 - : 48 المادة
تنفذ  ادارة الجمارك الفحص والحجر الصحى على صادرات األغذية فى مكان المنشأ بموجب   

 القانون.  
والفحص والمعاينة ألغذية الصادر يجوز لالدارة واستنادا الى متطلبات تسهيالت التجارة الخارجية  

 العامة للجمارك تخصيص مواقع أخرى  للفحص والحجر الصحى. 
 - :49المادة 

يقدم منتجو ومصدرو المواد الغذائية المصدرة طلبا الدارة الجمارك فى مكان المنشأ أو مكان    
تعزيز االشراف قبل اعالن التصدير بموجب القانون واللوائح االدارية والبنود المنصوص عليها  

 من جانب االدارة العامة للجمارك .  
شأ  أو مكان تعزيز الفحص معاينة على  وعند قبول الطلب تجرى ادارة الجمارك  فى منطقة المن 

 الموقع واشرافا وفحصا على الصادرات الغذائية التى تخضع للفحص والحجر الصحى. 
 

 - : 50المادة 
العينات  لسالمة صادر األغذية     الجمارك جدوال وطنيا سنويا لالشراف وفحص  ادارة  تصيغ 

 وتنظم تنفيذه .  
 - : 51المادة 

ية للمتطلبات من خالل الفحص على الموقع واالشراف وفحص العينات  والستيفاء صادرات األغذ  
تصدر ادارة الجمارك الشهادات المعنية والتصريح بغية تصدير األغذية. وفى حال  وجدود  تغيير  
فى شكل ومضمون هذه الشهادات التى يطلبها البلد/ المنطقة المستورد يجوز اجراء تعديالت وفقا 

 موافقة االدارة العامة للجمارك .   لذلك شريطة الحصول على 
بشأن أى عدم مطابقة   الوكالء  أو  للمصدرين  اشعارا  مكتوبا  الجمارك  ادارة  تعطى  أن  ويجب 
لصادر األغذية يتم الكشف عنها أثناء الفحص على الموقع واالشراف وفحص العينات . ويكون  
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الل المعالجة الفنية واليسمح  مصرحا بتصدير هذه األغذية بعد استيفاء المتطلبات المعنية من خ 
بتصدير الغذاء الذى اليمكن معالجته فنيا أو اليزال غير مستوفيا للمتطلبات المعنية بعد اخضاعه  

 للمعالجة الفنية.  
    -: 52المادة 

وبموجب  القانون  يقدم المصدرون أو الوكالء اعالنا صادقا الى ادارة الجمارك عند تصدير أى   
 مادة غذائية . 

 - : 53دة الما
تفحص ادارة الجمارك الغذاء الصادر عند الميناء والذى اليصرح بتصديره فى حال ثبوت عدم    

 مطابقته عند الفحص .  
   -: 54لمادة ا
وبالنسبة لألغذية الصادرة التى أصدرت منظمات دولية وحكومات اشعارا بشأن مسائل السالمة   

الضرورة تضبط حجم   الى  للتحقق واستنادا  الترتيب  للجمارك  العامة  االدارة  يتعين على  بشأنها 
ادارة  الى   ) تقارير فحص حزم )دفع  بتقديم  العينات وتأمر مصدرى األغذية  االشراف وفحص 

وتصدر التقارير عن  وكاالت اختبار معتمدة   وتسحب توصية التسجيل فى الهيئات    الجمارك
 المختصة الرسمية األجنبية وتتخذ اجراءات رقابية بذات الطبيعة  . 

   -: 55المادة 
وفى حال المسائل المرتبطة بسالمة أغذية الصادر التى قد تسبب أو  تسببت بالفعل فى تدهور   

اته يجب أن يتخذ منتجو أغذية الصادر اجراءات مطابقة على الفور   صحة االنسان وسالمة حي 
 ويتجنبوا  هذا التدهور  ويقللوا  منه ويقدموا   تقريرا  الى ادارة الجمارك المحلية.  
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 - :56المادة 
وفى حال الكشف عن أى مسائل مرتبطة بسالمة األغذية المصدرة أثناء االشراف واالدارة على   

ن على ادارة الجمارك اخطار الهيئات المختصة بالحكومة بسالمة األغذية بذات  تلك األغذية يتعي 
 المستوى وأعلى .  

 -: االشراف واالدارة( 4)الفصل 
 - : 57المادة 

المادة   الى   للجمارك وتلخص     100استنادا  العامة  قانون سالمة األغذية تجمع االدارة  من  
الصادرة والواردة وتنشئ نظاما للمعلومات واالدارة من  معلومات  السالمة  الخاصة باألغذية   

 أجل صادرات وواردات األغذية . 
وتكون ادارات الجمارك بكافة مستوياتها مسؤولة عن جمع وتصنيف  معلومات السالمة بشأن  

لها    مستوى  أعلى  على  الجمارك  ادارة  وتكلفها  دوائراختصاصها  فى  األغذية  وواردات  صادرات 
بنود ذات الصلة وتخطر الحكومات المحلية والهيئات ذات الصلة والمؤسسات وتكون بموجب ال

 والمشروعات فى دوائر اختصاصهم .  
بالمعلومات مناطق أخرى يجب اعطاء اشعار الدارة الجمارك فى   وفى حال  تضمن االشعار 

 المناطق المعنية أيضا.  
مة األغذية يجب أن تتضمن  من قانون سال 100واضافة الى المحتويات التى تطلب يموجب المادة  

عن   معلومات  الجمارك  ادارة  وسنفتها  جمعتها  التى  والوارد  الصادر  أغذية  سالمة  معلومات 
 االجراءات الفنية لتداول المواد الغذائية فى بلدان أجنبية.  

 - :58المادة  
األغذية     معلومات  سالمة  والحكم على  المخاطر  بحثا عن  الجمارك  ادارة  تجرى  أن   يجب 

 الصادرة والمستوردة التى جمعتها وتحدد االجراءات الرقابية المطابقة بموجب النتائج ذات الصلة.
 - :59المادة 



23 
 

ل ىسالمة   وفى حال تفشى حوادث ترتبط بسالمة األغذية أو أوبئة داخليا أوحارجيا قد تؤثر ع  
صادرات وواردات األغذية أو اكتشاف أى مسائل خطيرة  تتعلق بالسالمة الغذائية   فى صادر  
ووارد األغذية  يجب على ادارة الجمارك التى تعمل تحت االدارة العامة مباشرة أن تقدم تقرا لالدارة  

رك انذارا بالمخاطرا وتنقل العامة للجمارك فورا . واعتمادا على التطورات تنشر االدارة العامة للجما
اشعارا يحذر من المخاطر داخل نظام الجمارك ويخطر قسم مجلس  الدولة المسؤول عن االشراف 
وادارة سالمة األغذية واألقسام االدارية الصحية والزراعية واذا لزم األمر تعطى المستهلكين اشعارا 

 للتحذير من المخاطر.  
األغذية الصادرة والواردة الذى أصدرته االدارة العامة للجمارك وبالنسبة لالشعار للتحذير بمخاطر  

, تتخذ هذه     54و   36و     35و     34واالجراءات الرقابية المنصوص عليها  فى  المواد   
 االجراءات  وفقا للمتطلبات المحددة فى اشعار التحزير من المخاطر.  

    -:60المادة 
مراقبة مخاطر السالمة فى األغذية الصادرة والواردة تصيغ ادارة الجمارك جدوال وطنيا سنويا ل 

وتجمع بيانات رقابية ومعلومات ذات صلة باألمراض المنقولة عن طريق المواد الغذائية  وبتلوث  
 األغذية والعوامل الضارة فى األغذية المصدرة والمستوردة ذلك بطريقة منظمة ومتسقة . 

 - :61 المادة
تفشى حوادث سالمة األ  الغذاء فى األأراضى  وفى حال  أجنبية قد تؤثر على  بلدان  غذية فى 

الصينية  أومخاطر يتعزر السيطرة عليها ويعتقد أنها ستكون موجودة بعد التقييم , يجوز لالداارة  
العامة للجمارك وبالرجوع للممارسات الدولية  أن ينشر  اشعارا ينذر بالمخاطر مباشرة  داخل  

ه  المستهلكين ويتخذ  االجراءات الرقابية المنصوص عليها فى المادة  نظام ادارة الجمارك أو  يملك
 من هذه االجراءات . 36والمادة  35والمادة 34
 
   -: 62 لمادةا
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تصيغ ادارة الجمارك وتنظم انفاذ خطط طارئة  لمجابهة الطوارئ التى تعترى سالمة األغذية   
 المستوردة والصادرة . 

   -: 63المادة
المستوردة    األغذية  سالمة  على  واالدارة  االشراف  فى  واجباتها  الجمارك  ادارة  تؤدى  وعندما 

 التالية : والصادرة  بموجب القانون تكون مخولة  التخاذ االجراءات 
 الوصول الى موقع االنتاج والتشغيل بغرض الفحص على الموقع   -1
 اجراء فحص العينات على الألغذية المنتجة والمعالجة   -2
العقود ذات الصلة والفواتير ودفاتر الحسابات والمستندات األخرى ذات الصلة    -3 النظر فى 

 ونسخها  
ها بالمعايير الوطنية الصينية الخاصة بسالمة  ختم أو حجز األغذية التى يثبت عدم التزام   -4

 األغذية أو يثبت أن بها مخاطر سالمة محتملة وأن االنتاج والتشغيل مخالفان للقوانين . 
 - :64المادة 

 تضطلع ادارة الجمارك بدور االدارة االئتمانية  على المستورين والمصدرين بموجب القانون.    
 - : 65المادة 

وتجرى االدارة العامة وبموجب القانون  المراجعة والتحقق من منتجى ومشغلى األغذية المستوردة   
 والصادرة  وكذلك المشاريع والمزارع المسجلة للمواد الخام .  

   -: 66المادة 
التزام األغذية العابرة بمتطلبات االدارة العامة للجمارك الخاصة باألغذية العابرة . وال تفك المواد    

الغذائية العابرة عن تعبئتها وتغليفها أو يتم تفريقها من وسائل النقل بدون الحصول على  موافقة 
 ى المحدد .  من ادارة الجمارك ويجب شحنها  الى خارج المنطقة فى الموعد النهائ

 - : 67المادة 
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يجوز لمنتجى ومشغلى أغذية الوارد والصادر التقديم العادة  الفحص وفقا لبنود اعادة الفحص  
 لسلع الوارد والصادر فى حال أى اعتراض على نتائج الفحص التى قدمتها  ادارة  الجمارك .

 يجوز الدارة الجمارك رفض اعادة الفحص فى أى من الحاالت التالية:  
 اظهار نتائج االختبار لمؤشرات  تدل على وجود أحياء مجهرية تتجاوز المعايير   -1
 ء مدة العينات االحتياطية العادة الفحص  اانته -2
 يكون اعادة الفحص على العينات االحتياطية غير ممكنا نظرا  ألسباب أخرى   -3

 المسؤوليات القانونية ( 5)الفصل 
     -:68المادة 

اذا عدل سجل مورد األغذية وأخفق فى تغيير االجراءات لدى ادارة الجمارك وفقا لالشتراطات   
 تعطى ادارة الجمارك تحزيرا اذا كانت الظروف خطيرة . 

أقل عن    الجمارك غرامة  ادارة  يقدم معلومات    10000وتفرض  يوان على أى مستورد أغذية 
 مغلوطة فى السجل . 

   -: 69المادة 
ة الجمارك أى من منتجى ومصدرى أغذية الصادر والوارد فى الصين الذين يخفقوا فى  وتحذر ادار 

التعاون مع ادارة الجمارك فى الفحص الخاص بسالمة األغذية الصادرة والواردة  ويرفضوا االجابة  
الفعلية وتفرض   الشروط  اجابات ومواد غير متطابقة مع  يقدموا  أو  المواد  وتقديم  االسئلة  على 

 يوان.   10000رامة أقل عن عليهم غ
    -:70المادة 

يوان عند  10000تعطى ادارة الجمارك انذارا  لمستورد األغذية أو تفرض عليه غرامة اقل عن  
الديباجات  االتزام  أو عدم  المستوردة  األغذية  الصينية على  الديباجات  ارفاق  الكشف عن عدم 

شراف المرفقة  بالقوانين واللوائح والمعايير الوطنية الصينية  المطبقة على سالمة األغذية خالل اال
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ذات الصلة واذا رفض مستورد األغذية االبادة أو االرجاع أو رفض معالجة األغذية فنيا وفقا  
 لمتطلبات الجمارك.  

   -: 71المادة 
واذا  نقلت األغذية المستوردة بعيدا عن المكان الذى خصص لها أو وافقت عليه ادارة الجمارك     

 يوان.   10000تصحيح وتفرض غرامة أقل من دون اذن منها فان ادارة الجمارك تعطى أمرا  لل
   -:72المادة 

من قانون سالمة األغذية  تقرر اداراة  الجمارك العقوبة  بالنسبة للمخالفات 124استنادا الى المادة   
التالية التى تنتمى لالخفاق بااللتزام  بهذه االجراءات المطبقة على األغذية المستوردة  المنصوص  

 من قانون سالمة األغذية : 129فرعية  الثالثة  والفقرة األولى  والمادة عليها فى الفقرة ال
تغيير الغذاء الصادر دون ترخيص من ادارة الجمارك التى اشرفت عليه وفحصت عيناته    -1

 واصدرت له شهادات 
تصدير غذاء مغشوش أو مزيف أو حدث فيه تضليل أو سئ الصنع واستبدل غذا الصادر   -2

 ات بآخر غير مطابق لهاالمطابق للمتطلب 
 تصدير غذاء  ينتجه منتجوا  األغذية الصادرة بدون تسجيل أسمائهم فى السجل   -3
تصدير غذا ينتجه منتجون غير مسجلين كمنتجى أغذية صادر لهم متطلبات سجل بالبلد    -4

بمنتجى األغذي  التسجيل المعنى  انتاجها خارج نطاق  المنطقة أو تصدير مادة يتم   ة  األجنبى/ 
 الصادرة المسجلين.  

صادر الغذاء الذى ينتجه منتجو األغذية المصدرة ويخفق فى  االستخدام دون اشطراطات    -5
 ومواد خام من المشاريع والمزارع الواردة فى السجل.  

والمادة   123يندرج منتجو ومشغلو أغذية الصادر تحت الظروف التى تنص عليها المادة     -6
من قانون سالمة األغذية وأن أغذية الصادر تخفق فى االلتزام    126والمادة     125والمادة     124

 بمتطلبات البلد )المنطقة( المستورد.  
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 - :73المادة 
عن     القانون  بموجب  للتحقيق  يخضع  جريمة  ويشكل  االجراءات  هذه  يخالف  شخص  أى  

 المسؤولية الجنائية .  
 بنود تكميلية  (6)الفصل 
 - :74المادة 

اتباع البنود ذات الصلة التى اشترطتها االدارة العامة للجمارك المتعلقة باالشراف وادارة سالمة 
وشراء  االيداع  مراقبة  ومناطق  الخاصة  الجمركى  االشراف  مناطق  فى  والوارد  الصادر  أغذية 

 األسواق والتبادالت الحدودية الصغيرة والمعارض وسط سكان المناطق الحدودية.  
 - :75المادة 

يجب اتباع البنود ذات الصلة التى اشترطتها االدارة العامة للجمارك بشأن االشراف على سالمة  
تجارة  السريع و  والبريد  االلكترونى  البريد  ذلك  وادارتها ويشمل  الصادرة والواردة  الغذائية  المواد 

 الحدود  و تجارة التجزئة االلكترونية  ونقل الركاب. 
 
 

   -:76المادة 
للجمارك بشأن أغذية  غير  كما يجب    العامة  التى اشترطتها االدارة  الصلة  البنود ذات  اتباع 

تداولية مثال ذلك العينة والهبة والهدية والعرض والمساعدات وأغذية األسواق الحرة والتى يستخدمها  
يعبرون   الذين  الموظفون  ذلك  ومن  الصين  فى  األجنبية  والقنصليات  السفارات  وموظفو  العامة 

د  واألغذية توظف لالستخدام العام والخاص لدى السفارات والقنصليات الصينية فى  البلدان الحدو 
األجنبية  والموظفون بموجب ذلك . واألغذية التى يستعنلها العاملون بالمؤسسات الصينبة فى  

 البلدان األجنبية .  
   -:77المادة 
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ى هذه االجراءات المنتجين األجانب  يشمل منتجو ومشغلو أغذية الوارد والصادر المشار البهم ف 
أو المصدرين األجانب أو الوكالء األجانب الذين يصدرون األغذية للصين ومستوردى األغذية  

 ومصدريها والعاملين المعنيين بذلك. 
ويتضمن منتجو أغذية الوارد األحانب المشار اليهم فى هذه االجراءات المؤسسات العاملة فى  

 ألغذية المصدرة الى الصين .  النتاج وتصنبع وتخزين ا 
ويأتى ضمن موردى ومصدرى أغذية الوارد المشار اليهم فى هذه االجراءات المصدرين األجانب  

 أو الوكالء والمستوردين الذين يصدروت األغذية الى الصين .  
 - :78المادة 

 يكون تفسير هذه االجراءات راسخا فى  االدارة العامة للجمارك .   
 - : 79المادة 

وتنشر اجراءات ادارة سالمة أغذية    2022ر  ي ينا  1راءات حيز التنفذ ابتداء من  تدخل هذه االج  
الصادر عن االدارة العامة السابقة لمراقبة الجودة , والفحص    144الوارد والصادر فى شكل مرسوم  

الصادر عن  االدارة   184المعدل بموجب المرسوم    2013سبتمبر    13والحجر الصحى فى  
الصادر   243ومرسوم  2016اكتوبر   18  الجودة , والفحص والحجر الصحى فىة لمراقبة  السابق

واجراءات ادارة الفحص والحجر الصحى    2018نوفمبر  23عن االدارة العامة للجمارك بتاريخ  
فى صيغة مرسوم     للعسل المصدر الذى نشرته االدارة الوطنية السابقة للفحص والحجر الصحى   

الصادر عن االدارة العامة للجمارك 238وعدل بموجب المرسوم    2000ر  ي فبرا  22تاريخ  ب  20
واالجراءات االدارية والفحص والحجر الصحى للمنتجات المائية الواردة   2018  ابريل   28بتاريخ  

والصادرة  الذى نشرته االدارة العامة السابقة  لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحى فى صيغة  
الصادر عن االدارة العامة   243وعدل بموجب المرسوم    2011ر  ي ينا  4بتاريخ    135مرسوم  

واجراءات االشراف وادارة الفحص والحجر الصحى  لمنتجات    2018نوفمبر    23للجمارك  بتاريخ  
اللحوم الواردة والصادرة الذى نشرته االدارة العامة السابقة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحى  
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الصادر عن االدارة    243وعدل بموجب المرسوم     2011  ري ينا  4اريخ  بت   136فى صيغة مرسوم  
بتاريخ للجمارك  وال  ,2018نوفمبر  23العامة  الفحص  وادارة  االشراف  الصحى  ح واجراءات  جر 

والفحص   الجودة  لمراقبة  السابقة  العامة  االدارة  نشرتها  التى  والواردة  الصادرة  األلبان  لمنتجات 
  243وعدل بموجب المرسوم    2013ر  يينا  24بتاريخ    154ى فى صيغة مرسوم  والخجر الصح 

ونشرت االدارة العامة السابقة لمراقبة    2018نوفمبر  23الصادر عن االدارة العامة للجمارك فى  
فى  الصادر  أغذية  انتاج  بمؤسسات  الخاصة   الملفات  بنود  الصحى  والحجر  والفحص  الجودة 

الصادر عن االدارة   243موجب المرسوم  وعدل ب   2017نوفمبر    14بتاريخ    192صيغة مرسوم  
 والذى يلغى على الفور  2018نوفمبر   23العامة للجمارك بتاريخ 
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لوائح جمهورية الصين الشعبية الخاصة بتسجيل وادارة مصنعي المواد الغذائية المستوردة 
 البحار   ءلما ورا 

   -( البنود العامة :1الفصل )
 -:1 المادة

لتعزيز ادارة تسجيل مصنعي المواد الغذائية المستوردة ماورا البحار , صيغت هذه اللوائح بموجب  
األغذية بجمهورية الصين الشعبية ولوائحها المنفذة وقانون جمهورية الصين  بنود قانون سالمة  

الشعبية   الصين  جمهورية  وقانون  لوائحه  وتنفيذ  والصادر  الوارد  سلع  بفحص  الخاص  الشعبية 
الخاص بدخول وخروج الحيوانات ومحجر صحي المصانع ولوائح تنفيذها والبنود الخاصة بمجلس  

شراف علي سالمة األغذية والمنتجات األخرى وادارتها وكذلك اللوائح الدولة القاضى يتعزيز اال
 االدارية ذات الصلة. 

 -:2 المادة
تنطبق هذه اللوائح علي ادارة تسجيل مصنعي االنتاج لما ورا البحار والتصنيع والتخزين ) المشار  

 ن . اليهم فيما بعد بمصنعي األغذية المستوردة ( الذين يصدرون األغذية الي الصي 
المصنعين   أعاله   الفقرة   فى  ذكرهم  الوارد  البحار  لماورا  المستوردة  األغذية  مصنعو  واليشمل 
 المشاركين  فى انتاج وتصنيع وتخزين المواد المضافة للمواد الغذائية والمتجات المرتبطة باألغذية. 

 -:3لمادة ا
ادارة تسجيل مصنعي المواد  تكون االدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية مسؤولة عن 

 الغذائية المستوردة  لما ورا البحار.
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   -:4المادة 
للجمارك  العامة  االدارة  لدى  تسجيل  البحار على  وراء  لما  المستوردة  األغذية  يحصل مصنعو 

 بالصين.  
   -( شروط واجراءات التسجيل :2الفصل )

   -:5لمادة ا
 ما وراء البحار كما يلي:  تكون شروط تسجيل مصنعي األغذية المستوردة ل 
اجازة االدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية للتقييم المكافئ  أو المراجعة لنظام     -1

 ادارة سالمة األغذية للبلد المعنى /المنطقة حيث يقيم المصنع .  
 التأكيد  على المصنع بعد الموافقة من الهيئة  المختصة للبلد / المنطقة    -2
  -:6 لمادةا
يشمل تسجيل مصنعي األغية المستوردة لما وراء البحار التوصية للتسجيل المقدمة من الهيئة   

 المختصة للبلد المعنى)المنطقة( وتنفيذ التسجيل بواسطة  المصنع . 
واستنادا الي  تحليل مختلف العوامل بما فى ذلك مصادر المواد الخام وتقانات االنتاج والتصنيع  

ريخية بشأن سالمة األغذية ومجموعات المستهلكين وطرق استهالك  األغذية  مع  والبيانات التا
األخذ فى االعتبار  المماراسات العالمية تقرر طريقة تسجيل مصنعي األغذية المستوردة لما وراء 

 البحار والمواد المطلوبة للتنفيذ. 
فئة من المواد الغذائية  اذا عرض تحليل المخاطر او دليل ما يثبت أن المخاطر التى طرأت على  

وأدت الى تغيرها يجوز لالدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية ضبط طريقة التسجيل  
 والمواد المطلوبة للتنفيذ امصنعى  األغذية المطابقة لما وراء البحار . 
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   -:7المادة 
لما    التالية  األغذية  )مناطق( مصنعي  لبلدان  المختصة   الهيئات  بغرض  توصى  البحار  وراء 

التسجيل لدى االدارة العامة للجمارك  بجمهورية الصين الشعبية  وهى:  اللحوم ومنتجات  اللحوم    
والتغليف  ومنتجات المياه  واأللبان و أعشاش الطيور ومنتجات أعشاش الطيور و العسل  والبيض  

ات المعجنات المحشوة والحبوب  ومنتجاته  والزيوت الصالحة لألكل والشحوم والبذور الزيتية ومنتج 
الصالحة لألكل ومنتجات صناعة الحبوب المطحونة  والجعة والخضروات الطازجة  والمجففة   
المحمصة   غير  القهوة  وحبوب  المجففة  والفاكهة  والبذور  والفول  والبهارات  المجففة  والفاصولية 

 ة الوظيفية .  وحبوب الكاكاو واألغذية التي تستعمل آلغراض غذائية خاصة واألغذي 
 - :8المادة 

على الهيئة المختصة للبلد المعني)المنطقة( معاينة وفحص المصنع بغية التوصية له للتسجيل  
المنتج   المختصة  الهيئة  وتوصى  التسجيل  بمتطلبات  المصنع  يتطابق  ذلك  على  التأكيد  وبعد 

 وتقدم مواد الطلب التالية:بالتسجيل لدى االدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية  
 خطاب توصية مقدم من الهيئة المختصة للبلد المعني/ المنطقة ,   -1
 قائمة بأسماء المصنعين وطلباتهم المقدمة للتسجيل   -2
الهيئة    -3 تصدرها  التى  التجارية  الرخصة  ذلك  مثال  المصنع  على  بالتعرف  تشهد  مستندات 

 المختصة بالبلد المعنى/ المنطقة  
ان يثبت أن المنتج  الذى توصى به  الهيئة المختصة للبلد المعني/ المنطقة يتطابق مع  بي   -4 

 متطلبات هذه اللوائح 
وفحوصات    -5 معاينات  بالمصنع  الخاصة  المنطقة   المعنى/  بالبلد  المختصة  الهيئة  تجرى 

 ومراجعات  
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تعلقة بسالمة األغذية  واذا لزم األمر يجوز لالدارة العامة للجمارك بالصين طلب المستندات الم
 والصرف الصحى ونظام الحماية مثال ذلك خطط المصنع /الورش / التخزين البارد.  

 - : 9المادة 
طلبات التسجيل باال دارة  العامة 7يقدم مصنعو  ماوراء البحار  لألغذية غير المدرجة فى المادة   

 قدموا مواد الطلب التالية :  للجمارك بجمهورية الصين الشعبية  بأنفسهم أو عبر وكالء  وأن ي 
 طلب المصنع المقدم للتسجيل   -1
مستندات تثبت هوية المصنع مثال ذلك الرخصة التجارية  الصادرة عن الهيئة المختصة    -2

 للبلد األجنبى/ المنطقة  
 بيان  يوضح  أن المصنع يتطابق مع متطلبات هذه اللوائح  -3

    -:10المادة 
لومات : اسم المصنع وبلده/ منطقته التى يقيم فيها وعنوان موقع  يجب أن يتضمن الطلب  مع  

الذى   التسجيل  ورقم  االتصال  ومعلومات  به  االتصال  يتم  وشخص  القانونى  والمندوب  االنتاج 
تعتمده الهيئة المختصة للبلد األجنبى / المنطقة  ونوع المادة الغذايئة المراد التسجيل لها ونمط   

 جية , الى آخره .  االنتاج والطاقة االنتا
 - :11المادة 

تقدم مواد الطلب لتسجيل المصنع باللغة الصينية أو االنجليزية . واذا كان للبلد المعنى/ المنطقة   
 والصين اتفاقيات مستغلة بشأن طريقة التسجيل ومواد الطلب يجرى التسجيل بعد االتفاق.  
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 - :12المادة 
ال  / المعنى  للبلد  المختصة  الهيئة  البحار  تكون  لما وراء  المستوردة  أو مصنعو األغذية  منطقة 

 مسؤولين عن وفاء  وصحة وقانونية المواد المقدمة .  
 - :13المادة 

ومراجعات   تقيمات  الجراء  للمراجعة  فريقا   المخولة  اداراتها  أو  للجمارك  العامة  االدارة  تنشئ 
 للمصنعين ماوراء البحار الذين يقدمون للتسجيل .  

فى شكل مراجعة مستندات أو فحص باستخدام فيديو أو معاينة الموقع. ويتألف فريق  يتم التقييم  
 المراجعة من مراجعين اثنين أو أكثر. 

 -: 14المادة 
واستنادا الى التقييم والمراجعة تسجل االدارة العامة للجمارك بالصين المصنعون لما وراء البحار    

جيل صينية وتخطر الهيئة المختصة ببلد / منطقة   الذين يستوفون المتطلبات وتمنحهم أرقام تس
بالصين تسجيل   للجمارك  العامة  االدارة  بالتسجيل كتابة . وترفض  البحار  لما وراء  المصنعين 
المصنعين الذين ال يستوفون المتطلبات وتخطر الهيئة المختصة ببلد / منطقة المصنعين  بالرفض 

 كتابة .  
  -: 15 المادة

للبلد  يحدد المصنع المسج الهيئة المختصة  التسجيل الذى تقره  التسجيل الصينى أو رقم  ل رقم 
 المعنى/ المنطقة  بالشحن الداخلى أو الخارجى للمواد الغذائية المصدرة للصين .  

 -:16 المادة
 تسرى صالحية التسجيل لمصنعى  المواد  الغذائية  المستورد ة  للصين  لمدة  خمس سنوات .  

االدارة العامة للجمارك بالصين تحديد تواريخ البداية والنهاية لمدة صالحية التسجيل  ويتعين على  
 عندما تسجل مصنعي األغذية المستوردة .   
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 -: 17لمادة ا
يتسلموا      الذين  البحار  وراء  لما  الغذائية  المواد  لمصنعى  قوائم  للجمارك  العامة  االدارة  تنشر 

 التسجيل بطريقة موحدة . 
 ادارة التسجيل( 3الفصل )
   -:18المادة 

تنشئ  االدارة العامة للجمارك بالصين  أو مؤسساتها المخولة  فريفا للمراجعة العادة التقييم حول  
يتألف   ما اذا كان مصنعو  المواد الغذائية المستوردة  يستوفون متطلبات التسجيل باستمرار . 

 فريق المراجعة من مراجعين اثنين أو أكثر.  
 - : 19المادة 

اذا  تغيرت بيانات التسجيل  ألحد المصنعين اثناء صالحية التسجيل تقدم طلبا للتغيير الى    
 االدارة العامة للجمارك بالصين من خالل مسار )قنوات( تقديم الطلب وتقدم المواد التالية :  

 جدول يعرض البيانات التى طرأ  عليها تغيير والبيانات األصلية   -1
 المرتبطة بالبيانات المتغيرة   المواد الداعمة -2

تغير االدارة العامة للجمارك بالصين بيانات التسحيل اذا اعتبر أنه من الممكن تغير هذه البيانات  
 بعد المراجعة . 

وفى حال تغير موقع االنتاج أو المندوب القانونى أو رقم التسجيل فى البلد المعنى/ المنطقة   
م الطلب بقرض التسجيل ويصبح  رقم التسجيل األصلى  حيث يقيم المصنع يعيد المصنع تقدي 

 الصينى غير صالح.  
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   -: 20المادة 
اذا  كان مصنع األغذية المستوردة ينوى تجديد تسجيله يقدم طلبا لالدارة العامة للجمارك بالصين   

لتجديد التسجيل من خالل قنوات طلب التسجيل فى غضون ثالثة الى ست أشهر قبل انتهاء مدة  
 لتسجيل . ا

 وتتضمن مواد الطلب المقدم لتجديد التسجيل اآلتى:  
 طلب تجديد التسجيل  -1
 افادة للتعهد بالمطابقة  مع متطلبات التسجيل باستمرار   -2

تجدد االدارة العامة للجمارك بالصين تسجيل المصنعين الذين يتطابقون مع متطلبات التسجيل  
 وات . وتمدد فترة صالحية التسجيل لمدة خمس سن

 - : 21المادة 
اذا تأخر مصنع لألغذية  المستوردة   تحت أى من الظروف التالية  فسوف تلغى االدارة العامة  
للجمارك بالصين التسجيل وتخطر  الهيئة المختصة بالبلد المعنى/ المنطقة أو المنشأة المسجلة 

 وتصدر اعالنا عاما بذلك : 
 لتجديد  التسجيل عقب البنود التالية , اذا تأخر المصنع فى التقديم  -1
 اذا قدمت الهيئة المختصة  أو المصنع  طلبا اللغاء التسجيل   -2
 من هذه اللوائح.     5,2فى حال لم يعد المصنع متطابقا مع متطلبات البنود الواردة قى المادة    -3

 - : 22المادة 
نافذة للمصنعين لما وراء البحار المسجلين  يكون للهيئات  المختصة للبلدان / المناطق  لوائح   

وتحثهم على المطابقة المستمرة لمتطلبات التسجيل. ففى حال  وجدت  الهيئات المختصة عدم  
االلتزام بمتطلبات التسجيل تتخذ اجرات رقابة على الفور وتوقف صادر المواد الغذائية التى يدخلها  
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نى مع متطلبات التسجيل بعد اتخاذ اجراءات  المصنع المعنى للصين حتى يتطابق المصنع المع
 التصحيح. 

واذا رأى مصنع األغذية المستوردة نفسه غير قادر على المطابقة مع متطلبات التسجيل يوقف  
صادرات المواد الغذائية الى الصين طواعية ويتخذ اجراءات تصحيحية عاجلة حتى يتطابف مع  

 متطلبات التسجيل . 
 - : 23المادة 

تشفت االدارة العامة للجمارك بالصين أن المصنع المسجل لم يعد مطابقا لمتطلبات  وفى حال اك  
التسجيل توجهه التخاذ اجراءات تصحيحية فى مدة زمنية محددة وتوقف الواردت التى يدخلها  

 المصنع خالل فترة التصحيح. 
تحث الهيئات   واذا تم ايقاف واردات المصنع الموصى  عليه من قبل الهيئة األجنبية  المختصة  

المختصة المصنع على تكملة التصحيح خالل المدة الزمنية المحددة وتقدم تقريرا تصحيحيا مكتوبا   
لألدارة  العامة  للجمارك  بالصين وافادة  مكتوبة تؤكد أن المصنع يتطابقمع متطلبات التسجيل  

 . 
مل المصنع التصحيح  واذا  أوقفت   واردات  لمصنع مسجل ذاتيا أو عبر وكيل مسجل ذاتيا يك 

خالل المدة الزمنية المقررة ويقدم تقريرا مكتوبا للتصحيح الى االدارة العامة للجمارك بالصين وبيانا  
 مكتوبا  تؤكد أن المصنع متطابق مع متطلبات التسجيل . 

تراجع االدارة العامة للجمارك بالصين التصحيح المقدم من المصنعين. وفى حال اجيزت  مراجعة  
 رة  العامة  للجمارك بالصين يستأنف المنتجون المعنيون واردات المواد الغذائية. االدا

 - : 24المادة 
وفى  حال اندرج مصنع  مسجل فى ادخال المواد الغذائية المستوردة  تحت أى من الظروف    

 التالية تفسخ االدارة العامة للجمارك بالصين تسجيله وتصدر اعالنا عاما بذلك : 
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 صنع فى حوادث سالمة  حادة  لالغذية  المستوردة   تسبب الم -1
الكشف عن مشكالت سالمة األغذية  فى المواد الغذائية المصدرة للصين أثناء فحص الدخول    -2

 والحجر الصحى وأن العاقبة تكون  خطيرة ,   
وجود مشكالت خطيرة فى سالمة األغذية لدى المصنع وادارة الصرف الصحى تؤدى الى    -3

 ن مطابقة  المواد   الغذائية المصدرة  للصين  لمتطلبات السالمة والصرف الصحي, عدم ضما
 اخفاق المصنع فى استيفاء متطلبات التسجيل بعد اتخاذ اجراءات التصحيح ,   -4
 تقديم المصنع  مواد خاطئة   واخفاء حقائق ذات صلة .  -5
فى المراجعات والتحقيقات عن    رفض المصنع للتعاون مع االدارة العامة للجمارك بالصين  -6

 الحوادث.  
ايجار المصنع لرقم تسجيله أو اعارته أو نقله أو اعادة بيعه أو المطالبة برقم تسجيل مصنع   -7

 آخر.  
 ( بنود تكميلية 4الفصل )
 - :25المادة 

عندما تصدر منظمة دولية أو هيئة أجنبية مختصة اخطارا عن مرض أو وباء أو تكشف االدارة 
أثناء  العامة   العامة  الصحة  أو حادث فى  أو وباء خطير  تفشى مرض  بالصين عن  للجمارك 

فحصها  و حجرها الصحى تصدر االدارة العامة للجمارك فى الصين اعالنا عاما اليقاف واردات 
المواد الغذائية القادمة من البلد األجنبى/ المنطقة . وخالل وقف االستيراد ال تقبل االدارة العامة 

فى الصين أى طلبات للتسجيل مقدمة من مصنعى األغذية فى البلد المعنى/ المنطقة    للجمارك
 . 
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 - : 26المادة 
تشير السلطة المختصة للبلد المعنى / المنطقة فى هذه اللوائح الى الوكاالت الحكومية المسؤولة 

األج  البلد  فى  األغذية  لمصنعى  الصحى  والصرف  األغذية  لسالمة  المنظمة  اللوائح  نبى/  عن 
 المنطقة. 
   -: 27المادة 

 االدارة العامة للجمارك فى الصين مسؤولة عن تفسير هذه اللوائح .  
   -:28المادة 

. ونشرت االجراءات االدارية لتسجيل  2022يناير    1تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ ابتداء  من   
الصادر عن االدارة السابقة   145  مصنعى األغذية المستوردة لما  وراء البحار باعتبارها المرسوم

  243ورجعت بمرسوم    2012مارس    22لالشراف على الجودة والفحص والحجر الصحى  فى  
 وألغى فى الوقت ذاته.   2018نوفمبر    23الذى صدر عن االدارة العامة للجمارك فى الصين فى  

 
 
 
 
 


