
لمحة عامة

قطاع الغذاء

فسح المنتجات الغذائية والمبيدات

خدمة الكترونيةدولة  موردةاخطار  دوليبالغ واستفسارمختبراتمنفذ حدوديموظفإدارات تنفيذية الئحة ومواصفة
87752171818156931814515

المنـشـآت

التسجيل والتراخيص

مستورد لKغذية
منشأة غذائية محلية 1214

مسجلة

1342

منشآت المبيدات
المنشآت المستوردة 42

للمبيدات

34

المنشآت المصنعة 
للمبيدات

مصنع أعالف8
10

مستودع أعالف
114

الغذائية  للمنشآت  المبدئية  الحسابات 
المحلية.

طلبات تقديم إنشاء مصانع جديدة.

لمصانع  نشاط  مزاولة  رخصة  تجديد  إصدار/ 
اeغذية، المياه المعبأة والثلج المحلية.

صالحية  شهادات  تجديد  إصدار/  طلبات 
التصدير.

من  الصادرة  التصدير  صالحية  شهادات 
الهيئة.

شهادات اjرساليات اليومية.

يوم jصدار شهادة صالحية التصدير.

طلبات شهادة حرية البيع.

3568

174

92

1446

1342

54206

17

14

إعانة  صرف  متطلبات  مطابقة  شهادة  طلبات 
حليب الرضع واeطفال.

طلب تسجيل منتجات مبيدات.

منتجات مبيدات مسجلة.

ترخيص مختبر خاص مبدئي.

ترخيص مختبر خاص نهائي.

ترخيص مكتب اسشاري.

عينات  تحاليل  لنتائج  دراسته  تمت  تقرير 
عالمة  على  الحصول  في  الراغبة  المنتجات 

الجودة.

المصدق  الجيد  التصنيع  ممارسات  شهادات 
.GMP عليها

عدد شهادات حرية البيع.
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عينة مبيد تم فسحهاصنف غذائي تم فسحه386467صنف غذاء مستورد
لغرض التسجيل 28288650



قطاع الغذاء
الخدمات اإللكترونية

البرنامج اإللكتروني لتسجيل الغذاء 

النظام اjلكتروني لتسجيل وترخيص المنشآت الغذائية 
المحلية (مصانع اeغذية والمياه المعبأة والثلج).

مستحضرات  التسجيل  للمبيدات  وطني  السجل 
المبيدات. والمنشآت

بإصدار  الخاص   (TRACES) وروبيeا اjلكتروني  النظام 
الشهادات الصحية لالستيراد والتصدير من وإلى دول 

اjتحاد اeوروبي.

المعتمدة  الغذائية  الفنية  اللوائح  اjلكترونية  القائمة 
(٥٠٣) الئحة.

الغذائية  القياسية  للمواصفات  اjلكترونية  القائمة 
المعتمدة (١٠٦٦) مواصفة.

طلب ترخيص مكتب استشارات غذائية.

التصدير  صالحية  شهادات  jصدار  االلكتروني  النظام 
للمنتجات الغذائية.

اقتراح تحديث الئحة فنية أو مواصفة قياسية

الموزعة  والمواصفات  الفنية  اللوائح  مشاريع 
jبداء المرئيات عليها.

الفنية  اللوائح  لمشاريع  البريدية  النشرة 
والمواصفات للمشتركين.

اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة حديًثا.

طلب ترخيص مختبر خاص.

اقتراح تعديل الئحة فنية أو مواصفة قياسية.

.GMP طلب تصديق شهادة

حماية صحة وسالمة المستهلك

التعاون مع الشركاء والجهات ذات العالقة : 

نشر اeدلة واالشتراطات على موقع الهيئة االلكتروني.

الهيئة  تقدمها  التي  بالخدمات  للتعريف  العمل  ورش  من  العديد  عقد 
ومستجدات التشريعات ذات العالقة.

العمل على تعزيز الشراكة مع المهتمين باللوائح الفنية والمواصفات 
الغذائية بأخذ مرئياتهم مما يسهم في تسهيل تطبيقها.

من  عدد  واعتماد  والدولية  اjقليمية  اللجان  في  المساهمة  تعزيز 
المواصفات الوطنية كمواصفات دولية.

تطوير و تسريع اjجراءات.

نتائج  لمناقشة  العالقة  ذات  الحكومية  الجهات  مع  اجتماع  عقد 
البرنامج الوطني اeول لرصد بقايا المبيدات في اeغذية.

برنامج لرصد الملوثات 35764إنذار مرصود
بالغذاء

حالة تسمم تم 
التحقيق فيها 13635

عينة مسحوبة لغرض 
عدد التحاليل التي تم 13253التحليل

إجرائها
عينات غذائية وبيئية تم سحبها في 
الرياض في حوادث التسمم الغذائي 335581431

69رأي علمي في سالمة الغذاء319منتج تم تقييم سالمته

قطاع الغذاء

اjدارة التنفيذية للرقابة
على الغذاء المستورد

اjدارة التنفيذية للرقابة
على اeسواق المحلية

اjدارة التنفيذية لمراكز
الرصد وإدارة اeزمات

اjدارة التنفيذية
للمبيدات

اjدارة التنفيذية 
للمختبرات

اjدارة التنفيذية للوائح
الفنية والمواصفات

اjدارة التنفيذية
لتقييم المخاطر

اjدارة التنفيذية
لKعالف


