
اءوالدو العامة للغذاء الهيئة 
محمد بن جمعان الغامدي

الهيئة العامة للغذاء والدواء وتشريعات الحالل



:المحاور

نبذة تعريفية عن الهيئة.
نبذة تاريخية عن اإلجراءات المتعلقة باألغذية الحالل في المملكة.
اللوائح الفنية والمواصفات السعودية الخليجية الخاصة بالحالل.
المتطلبات الخاصة باألغذية الحالل.
 وانشاء مركز حالل 2030رؤية المملكة.
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  مقدمة
 وتاريخ ) 1(أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم

.؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية) م2003(هـ1424/1/7
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الرؤية والرسالة
رؤيتنا

 أن نكون الھيئة الرقابية الرائدة إقليميا في مجال الغذاء والدواء
عزيز واألجھزة الطبية ونقدم خدماتنا بمھنية متميزة تسھم في حماية وت

الصحة في المملكة العربية السعودية

رسالتنا

اءة ضمان سالمة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسالمة وكف
األجھزة والمستلزمات الطبية، من خالل بناء جھاز رقابي فّعال
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قطاعات الھيئة
:يشمل الهيكل التنظيمي قطاعات الهيئة الفنية التالية
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المھام التي تتوالھا الھيئة

تنــــفيـذيـــة                    تشـــــريعيــة                      رقــــــابيــة
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األهداف الرئيسة للهيئة

سالمة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء لإلنسان والحيوان  .

لمبيداتمأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل وا  .

سالمة المنتجات اإللكترونية من التأثير على الصحة العامة  .

دقة معايير األجھزة الطبية والتشخيصية وسالمتھا  .

ات وضع السياسات واإلجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق ھذه السياس

. وتفعيلھا
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يتبع -األهداف الرئيسة للهيئة
 المراقبة واإلشراف على اإلجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء

.  والدواء واألجھزة الطبية

ية تبادل المعلومات ونشرھا مع الجھات العلمية والقانونية المحلية والعالم

وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء
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نبذة تاريخية عن االجراءات في المملكة
نشاء تم إنشاء مختبر وزارة التجارة في جدة وبعدها بعام تم إ) م1967(في عام 

حقق من مختبر الدمام  حيث تولت فحص عينات المواد الغذائية المستوردة للت
.خلوها من منتجات الخنزير
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نبذة تاريخية عن االجراءات في المملكة
 لجاموس لحوم البقر وا«صدرت المواصفة القياسية السعودية ) م1979(في عام

»  مدالدجاج المج«والمواصفة القياسية السعودية » الطازجة والمبردة والمجمدة
بقا ألحكام حيث نصتا على ضرورة أن تجري عملية الذبح للحيوانات والطيور ط
ها من الشريعة اإلسالمية وان تصحب االرسالية بشهادة معتمدة ومصدق علي
كام الشريعة القنصليات السعودية او من ينوب عنها تثبت ان الذبح تم طبقا ألح

.االسالمية
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نبذة تاريخية عن االجراءات في المملكة
 تم وضع الية الستيراد اللحوم ومنتجاتها تضمن) م2001(في عام:

شهادة يجب ان تكون االرسالية المستوردة من اللحوم والدواجن مصحوبة ب
دق ذبح اسالمي رسمية معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ ومص

بت ان عليها من سفارة الدولة الخليجية المستوردة او من ينوب عنها تث
ب الذبح قد تم في مذبح مرخص طبقا ألحكام الشريعة االسالمية حس

م1998/ 993المواصفة القياسية الخليجية رقم 
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نبذة تاريخية عن االجراءات في المملكة
 األغذية الحالل«صدرت المواصفة القياسية الخليجية ) م2009(في عام -  

»  االشتراطات العامة: الجزء األول

 األغذية الحالل«صدرت المواصفة القياسية الخليجية ) م2010(في عام -  
اشتراطات جهات إصدار شهادات األغذية الحالل وشروط : الجزء الثاني 

»  اعتمادها
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نبذة تاريخية عن االجراءات في المملكة
 في  آلية اعتماد الجهة الرقابية الرسمية والمنشآت«صدرت ) م2014(في عام

ملكة العربية الدولة الراغبة في تصدير لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما إلى الم
»  السعودية

ماد وتشمل هذه اآللية على إجراءات اعتماد المنشآت وذلك في حال تم اعت–
.الجهة الرقابية الرسمية في البلد المصدر من قبل الهيئة

التي ترغب في وعلى الجهة تزود الهيئة مسبقًا بقائمة المنشآت المعتمدة لديها و –
ئة قبل البدء التصدير إلى المملكة ليتم النظر في إمكانية اعتمادها من قبل الهي

آت في أي وقت ويحق للهيئة القيام بزيارات عشوائية من تلك المنش. بالتصدير
.درتراه وذلك بالتنسيق مع الجهة الرقابية الرسمية في البلد المص
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اعتماد جهات اصدار شهادات الذبح الحالل
 قضى أمر سامي  بالتالي) م2005(في عام:
لعالم إسناد مهمة اإلشراف العام على تنسيق أعمال الذبح الحالل إلى رابطة ا–

.اإلسالمي
اسبة إسناد مهمة اإلشراف على الذبح الحالل إلى الهيئات اإلسالمية وعدم من–

.إسنادها إلى مكاتب تجارية
الحالل  إلزام الهيئات اإلسالمية التي يسند إليها مهمة اإلشراف على الذبح–

.المملكة بتطبيق المواصفات القياسية السعودية قبل تصدير اللحوم إلى
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الشروط األساسية إلستيراد المواد الغذائية 
لجمارك العامة المنصوص عليها في نظام ا اإلستيرادمع عدم اإلخالل بمتطلبات 

:اآلتي المواد الغذائية تشتمل على إلستيرادالسعودية، فإن الشروط األساسية 

ي لدى حساب إلكترون  بفتح سجل منشأته وذلك يكون المستورد قدأن -1
غذائية الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقام بتسجيل مسبق لمنتجاته ال

.المستوردة

تعليمات يكون المنتج الغذاء المستورد مستوفي لمتطلبات األنظمة والأن -2
.عوديةواللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة في المملكة العربية الس

.يذكر ضمن نشاط السجل التجاري تجارة المواد الغذائيةأن -3
.لمصدرأصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد ا-4
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الشروط األساسية إلستيراد المواد الغذائية 
  ):حسب نوع المنتج الغذائي(واحدة أو أكثر من الشهادات التالية -5

   .صورة شهادة المنشأ -
.أصل شهادة الحالل -
  .  أصل شهادة صحية -
.أصل شهادة ذبح حالل للحوم والدواجن -
.أي مستندات أو شهادات أخرى تطلبها الهيئة -
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لحاللالخليجية المتعلقة با/اللوائح الفنية والمواصفات السعودية
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عامة لذبح تختص هذه الالئحة الفنية بالشروط ال
طبقا ألحكام  -وتشمل الطيور  -الحيوان 

لى الشريعة اإلسالمية، وتحتوي هذه الالئحة ع
:متطلبات الواجب توفرها في

.الحيوان المراد ذبحه –
.وأداة الذبح ) المذكي ( الذابح  –
).الذكاة ( متطلبات طريقة الذبح  –
.اممتطلبات األشراف والمراقبة واألخت –

الميةاشتراطات ذبح الحيوان طبقا ألحكام الشريعة االس
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 اجب تحدد هذه الالئحة الفنية االشتراطات الو
إتباعها عند إنتاج وٕاعداد وتداول وتخزين 

:األغذية الحالل ومنتجاتها وتشمل 
.متطلبات األغذية الحالل–
زين متطلبات التجهيز والتعبئة والتخ–

.والتداول والتوزيع
.متطلبات األجهزة واألدوات–
.بطاقة البيانات–

االشتراطات العامة: الجزء األول -األغذية الحالل 
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متطلبات األغذية الحالل

تثناء ما يأتي الشريعة اإلسالمية تبيح جميع األغذية ومنتجاتها ومشتقاتها، باس
:من المصادر الواردة في الجدول التالي

2-االشتراطات العامة: الجزء األول -األغذية الحالل 
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أمثلةاألغذية غير الحاللتصنيف األغذية

قا الحيوانات البرية التي ال يتم ذبحها وف -1البريةالحيوانات
ثة للشريعة اإلسالمية، أو تكون ميتة، أو الملو 
ريعة بأجزاء من حيوانات غير جائز أكلها في الش

.اإلسالمية
فيلة، ، والحمير األهلية، والبغال، والالخنازير -2

.والقردة ، وما في حكمها
..الكالب، والثعالب.الحيوانات المفترسة و ما في حكمها -3

ما الطيور ذوات المخالب أو الطيور الجارحة و  -4
.في حكمها

الفئران وأم أربعة.القوارض والزواحف والهوام وما في حكمها -5
وأربعين، واألفاعي

العقارب و جميع أنواع الحشرات والديدان  -6
سالمية والحيوانات المحظور قتلها في الشريعة اإل

.وما في حكمها

النمل، والنحل، 
من  والهدهد ويستثني

ذلك الجراد
وما في ) الكريهة( المستقذرةالمخلوقات  -7

.حكمها
ات، ما لم الحيوانات التي تمت تغذيتها بالنجاس -8

م الشريعة تحبس وتتغذى بغذائها المباح وفقا ألحكا
.اإلسالمية، لمدة ال تقل عن ثالثة أيام
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أمثلةاألغذية غير الحاللتصنيف األغذية

ت المائية السامة أو الضارة بالصحة، إال إذا نزعالمائيةالحيوانات
.المواد السامة أو الضارة منها أثناء التجهيز

ادع التماسيح، والضف.كافة الحيوانات البرمائية وما في حكمهاالبرمائية
عدا السالحف 

.البحرية

ن سامة أو النباتات ومنتجاتها ومشتقاتها التي تكو النباتات
د ضارة بالصحة أو المفترة، إال إذا نزعت الموا

.السامة أو الضارة منها أثناء التجهيز
.المشروبات المسكرة أو المخدرة أو المفترةالمشروبات

ا وهي األغذية المنتجة من كائنات محورة وراثيألغذية المحورة وراثيا
س محرم باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية من جن

.أو أكثر من جنس أحدها محرم
لمبينة جميع المضافات الغذائية المشتقة من المواد االمضافات الغذائية

.في الجدول
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متطلبات التجهيز والتعبئة والتخزين والتداول والتوزيع

 ابقفي الجدول السأال تحتوي األغذية الحالل على أي من المكونات الواردة

 حاللأال يتم تجهيز األغذية الحالل باستخدام معدات ملوثة بمواد غير.

ولة تمامًا أن تكون األغذية الحالل أثناء التجهيز، والتصنيع، والتوزيع، مفص
الواردة في هذه المواصفةأخرى ال تستوفى المتطلبات أغذية عن أي 

مراحل  يجب وضع الضمانات الالزمة لتمييز األغذية الحالل في كل مرحلة من
.التصنيع والتجهيز والتخزين والتداول

3-االشتراطات العامة: الجزء األول -األغذية الحالل 
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تحدد هذه الالئحة الفنية اشتراطات جهات 
إصدار شهادات األغذية الحالل وشروط 

:وتشمل . اعتمادها
.االشتراطات العامة–
إجراءات اعتماد جهات إصدار شهادات –

.الحالل
.شهادات األغذية الحالل–
.عالمة التصديق على الحالل–

اشتراطات جهات : الجزء الثاني  -األغذية الحالل 
إصدار شهادات األغذية الحالل وشروط اعتمادها
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طرق الكشف عن منتجات الخنزير

مستخدمة الطرق المستخدمة للكشف عن الخنزير ومنتجاته في األغذية وال
:في الهيئة

• Conventional PCR 

• Real time PCR
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)( PCRتفاعل البوليميرز المتسلسل 
وتكمن الطريقة   DNAعبارة عن تقنية تقوم بعمل نسخ عديدة لجزء محدد من الـ

د من المواد عبر  التنقل بين درجات حرارة متفاوتة وبشكل مستمر وباستخدام عد
.التي تساعد في عملية التضخيم

الـ  يعمل في درجة حرارة عالية ويساعد في تكوين  TAG polymeraseإنزيم
DNA   الجديد عبر إضافة النيكليوتايدdNTPs   ُيتم استخدام , ايضا

primers    لتحديد موقع الجزء المراد نسخة من على الـDNA.

تم بعد عبر تقنية الهجرة الكهربائية كخطوة إضافية ت PCRيتم الكشف عن ناتج 
.انتهاء عملية النسخ
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 RT -PCR  تفاعل البوليميرز المتسلسل اللحظي
تكمن . ت حدوثها بأنه يمنح الفرصة لمتابعة تقدم عمليه النسج وق   يتميز هذا النوع

  probeتسمى بـ ) (fluorescent dyesالطريقة عبر استخدام جزيئات مشعة
في  تعتبر مقدرة هذا النوع اعلى. أو بالجزء المراد نسخة  DNAترتبط سواًء بالـ 

الموجودة في العينة من تقنية الهجرة   DNAالكشف عن الكميات القليلة من الـ 
 كلما ازداد إشعاع الجزئيات المشعة كلما دل ذلك وجود كميات   .الكهربائية

.DNAمن الـ    اعلى
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على مكامن  دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى
ه الحرمان ونحن نثق ونعرف أن اهللا سبحانه حبانا وطنًا مباركًا، ففي. القوة

قنا الشريفان، أطهر بقاع األرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عم
.  العربي واإلسالمي وهو عامل نجاحنا األول

محركا  كما أن بالدنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون
.القتصادنا وموردًا إضافيا لبالدنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني

هم بوابة للعالم ولوطننا موقع جغرافي استراتيجي، فالمملكة العربية السعودية هي أ
ية أهمية، وهذا بصفتها مركز ربط للقارات الثالث، وتحيط بها أكثر المعابر المائ

لتي وهذه العوامل الثالثة هي مرتكزات رؤيتنا ا... هو عامل نجاحنا الثالث
.نستشرف آفاقها، ونرسم مالمحها
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2030مبادرة المملكة 
:ما يليمركز الحالل المقترح مهام من 

منح الترخيص باستعمال عالمة الحالل السعودية.

منح شهادات الحالل.

إجراء البحوث والدراسات العلمية ذات العالقة بصناعة الحالل.

عمال تمثيل المملكة في االجتماعات واألنشطة واالتفاقيات ذات العالقة بأ
.المركز

 اصفات ذات الرأي على مشاريع اللوائح الفنية المو  وابداءدراسة اللوائح الفنية
.العالقة بالحالل
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2030مبادرة المملكة 
اون مع عقد ورش العمل وٕاقامة الدورات التدريبية في مجال عمل المركز بالتع

.الخبراء من داخل وخارج المملكة

صة التعاون مع الجامعات ومراكز األبحاث في إجراء البحوث والدراسات الخا
.بعمل المركز

إنشاء مختبر مرجعي خاص بمنتجات الحالل.

لقائمة على تقديم االستشارات وٕاصدار التوصيات للجهات الحكومية والشركات ا
.التصنيع في مجاالت الحالل المختلفة
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محمد بن جمعان الغامديشكرًا لكم
الرياض/المملكة العربية السعودية 
+966505781893

MJGhamdi@sfda.gov.sa
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