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 یلي : ات الرقابیة المختصة ماـ یشترط للنقل والتخزین تحت تحفظ واشراف الجھ ٨٦مادة
 

النسبة ھ، وبتقدیم صـورة من عقد ملكیة أو استئجار المخزن المطلوب التخزین ب  -1
رع فللمصانع تقدیم ما یثبت وجود مخزن مخصص لھذا الغرض ،على أن یقوم 

 ن تقدیمجل مالھیئة بفتح سجل یقید فیھ ھذه العقود ویعفى المقیدین فى ھذا الس
 صور العقود .

ا خري لھالة أال یكون سبق للجھة المستوردة أن أخلت بالتزاماتھا إزاء أي رسإ  -2
 شھر السابقة لوصول ١٢وذلك خالل سبق نقلھا وتخزینھا تحت التحفظ 

یة ت القضمازالالرسالة المطلوب نقلھا تحت التحفظ ،أو تم إحالتھا إلى القضاء و
 منظورة .

ناف ل من نفس نوعیھ األصأال یكون بالمخزن المطلوب التخزین فیھ رسائ -3
 المطلوب تخزینھا .

 .  ویكتفي بأخذ تعھد على المستورد بالنسبة للسلع الصناعیة
ا تخزینھلھا و بمسئولیتھ الكاملة عن الرسالة خالل نقان یقدم المستورد تعھداً  -4

 وأن المخزن المنقول إلیھ الرسالة  وحتى إصدار النتائج النھائیة
ار فى القر ولة إلیھ وعدم التصرف فیھا لحین صدورالكمیة المنق بكاف الستیعا -5

 ھا .شأن
 استیفاء قواعد الحجر البیطري عن رسائل الحیوانات الحیة . -6
 تیة : ت األعلى فرع الھیئة فى المیناء المنقول منھ الرسالة أتخاذ اإلجراءا -7

اره د إخطإخطار الجمرك المختص بعدم اإلفراج النھائي عن الرسالة إال بع )أ(
دة ت إعاج الفحص النھائي أظھرت مطابقة الرسالة،واتخاذ إجراءابأن نتائ

 التصدیر أو إعدام الرسالة فى حالة عدم المطابقة .
اذ إلتخ إخطار مباحث التموین وفرع الھیئة الذى یقع فى دائرتھ المخزن )ب(

ج لنتائاإجراءات معاینة الرسالة لحین صدور قرار التصرف فیھا على ضوء 
 النھائیة للفحص .

 ضاف إلى ھذه الشروط بالنسبة للسلع الغذائیة ما یلي :وی
د لموااتقدیم صورة فوتوغرافیة من رخصة المخزن التي توضح السماح بتخزین  -1

 الغذائیة .
مواد ن العلى أن یفتح سجل بفرع الھیئة یسجل بھ المخازن المسموح لھا بتخزی

ھا بدم تي یتقالغذائیة داخل نطاق الفرع وذلك من واقع رخص ھذه المخازن ال
 المستوردون للسلع الغذائیة .

ن لشئوایتم إخطار الوحدة الصحیة التي یقع بدائرتھا المخزن وكذا مدیریة  -2
ً أوبال ً أوكتابیا اذ ، التخ فاكسالصحیة التابع لھا بكافة بیانات الرسالة برقیا

 جراءاتز اإلاإلجراءات الصحیة الخاصة بمعاینة المخزن واستقبال الرسالة وإنجا
إلدارة ار االصحیة حیالھا، لحین صدور النتائج النھائیة للفحص ، كما یتم أخط

لیھ لوارد إاناء العامة لمراقبة األغذیة، ومدیریة الصحة الواقعة فى دائرتھا المی
 الرسالة .



٢٩

بالنسبة لرسائل المواد الغذائیة المجمدة یراعي األتي : -3

سیارة ) وتشمع ال١٨-میـد عمیق(تنقل الرسائل بواسطـة سیـارات ثالجـة ذات تج )أ(
سماء ت وأبالشمع األحمر وتختم بختم مفتش األغذیة بالجمرك مع أخذ أرقام السیار

 .السائقین
لثالجة اینة ا) مععلى الجھة الصحیة (التي توجد بھا الثالجة المنقول إلیھا الرسالة )ب(

مكان تخزین الرسالة .

التأكد ة بھا ومرفقع ومطابقتھا لألوراق الیتم استقبال الرسالة والتحقق من الكمیة والنو )ج(
غذیة ب األمن سالمة األختام قبل فضھا بمعرفة لجنة تشكل لھذا الغرض ممثل فیھا مراق

تحفظ ومفتش األغذیة المختص ویتم إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة ویحرر محضر لل
 الصحي على الرسالة لحین ورود إخطار من الھیئة بالمطابقة للرسالة .

الفاكس باً أو برقی لى الجھة المنقول منھا الرسالة إبالغ الجھة المنقول إلیھا الرسالةع )د(
وعلى  توفاةویؤید ذلك بخطاب لشرح اإلجراءات مع إیضاح الكمیات الواردة والبیانات مس

 اإلدارة العامة لمراقبة األغذیة متابعة كافة اإلجراءات.
جمیع وھا متابعة وصول الرسالة على كل من الجھتین المرسل منھا والمرسل إلی )ه(

 شكلة أومث أي اإلجراءات المتخذة حیالھا واتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة فى حالة حدو
 مخالفات.

توردة ائیة المسـ تلتزم الھیئة والمعامل ووحدات الفحص المحال إلیھا عینات السلع الغذ٨٧مادة
وزراء ) من قرار١بالفحوص والتحالیل  الموضحة بالملحق رقم( م  رئیس مجلس ال رق

ن  ٢٠٠٣لسنھ  ١١٨٦ ا م رأ علیھ ا یط ھ وم ار إلی ع مراعالمش ك م دیالت ، وذل اة تع

.




