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 الشكر والتقدير

 وعمى آلو وصحبو محمدميف سيدنا لحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسا

 .. بإحساف إلى يوـ الديف، وبعد تبعيـ ومف

 .و، فمو الحمد أواًل وآخراً فإني أشكر اهلل تعالى عمى فضمو حيث أتاح لي إنجاز ىذا العمؿ بفضم

الفاضؿ ثـ أشكر أولئؾ األخيار الذيف مدوا لي يَد المساعدة، خالؿ ىذه الفترة، وفي مقدمتيـ أستاذي 

الذي مدني مف منابع عممو بالكثير، والذي ما توانى يوما الدكتور ابراىيـ عفانة  المشرؼ عمى الرسالة

مدا هلل بأف يسره في دربي ويسر بو أمري وعسى أف عف مد يد المساعدة لي وفي جميع المجاالت، وح

 .يطيؿ عمره ليبقى نبراسا متأللئا في نور العمـ والعمماء

األستاذ الدكتور ممثمة برئيسيا  جامعة القدس الشكر إلى كؿ مف جامعتي الحبيبة واتقدـ كذلؾ بجزيؿ

ساندني  مف لكؿو ،  معتصـ حمداف الدكتور ممثمة بعميدىا صحة العامةوكمية ال، عماد ابوكشؾ

 ممضي بخطى ثابتة في مسيرتي العممية.ل وساعدني في دراستي 
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 التعريفات:

  كؿ ما ىو معد لالستيالؾ اآلدمي كطعاـ أو شراب سواء كاف مصنعا أو طازجا أو الغذاء:

 .شبة مصنع أو خاـ، أو أي مادة تدخؿ في تصنيع أو تحضير أو معالجة الغذاء

 بياف أو إيضاح أو عالمة أو مادة وصفية أخرى سواء كانت  ذائية:بطاقة بيان المواد الغ

مصورة أو مكتوبة أو مطبوعة أو ممصقة أو محفورة أو بارزة ومتصمة اتصاال ثابتا بعبوة المادة 

الغذائية وتضعيا الجية المصنعة بحيث ال يمكف نزعيا أو تغيرىا ،وتكوف طبقا لممواصفة 

 أي مواصفة دولية. القياسية الفمسطينية إف وجدت أو

 أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لمسمطة الوطنية لو ارتباط بالعالـ  منفذ الدخول :

الخارجي ويعتبر نقطة دخوؿ لمبضائع المستوردة لمسمطة وتعتبر نقاط التفتيش عمى مداخؿ 

 .المدف منفذ دخوؿ ويجب أف تتوافر فييا نقطة مختصة لمتفتيش عمى األغذية

 صاحبيا أو مف يقوـ مقامة، المتضمف  قدمويبياف البضاعة أو اإلقرار الذي  ل:بيان الدخو

 تحديد العناصر المميزة لتمؾ البضاعة المصرح عنيا وكميتيا بالتفصيؿ وفؽ أحكاـ النظاـ.

 :ترخيص( إلى مناطؽ يراد المواد الغذائية )سجؿ تجاريالمستند الذي يجيز است إذن االستيراد ،

 صدر عف الجية المختصة.السمطة الوطنية وي

 : د الغذائية عمى إبقاء ىذه المواد، إجراء يجبر المستورد أو التاجر أو المصنع لمموا الضبط

 بالغوإبعدـ التصرؼ بيا بأي شكؿ مف األشكاؿ حتى تقوـ السمطات الرسمية بحالتيا مع 

 ئج الفحص.رسميا بقرارىا النيائي بعد إكماؿ المستندات أو المتطمبات أو بعد ظيور نتا

  :إجراء يتـ بموجبة التخمص مف األغذية المرفوضة تحت إشراؼ السمطات المختصة.اإلتالف 



 د
 

 اتالمنشأ أو جية تعتمدىا تمؾ السمطشيادة مف السمطات الصحية في بمد  :الشيادة الصحية 

، واف تمؾ األغذية يتـ اإلشراؼ غذائية المصدرة لالستيالؾ اآلدميتثبت صالحية المواد ال

 يا مف قبؿ الجيات الحكومية المختصة في بمد المنشأ.عمي

 وثيقة يصدرىا مركز إسالمي في بمد المنشأ معتمد لدى السمطة الوطنية  :شيادة الحالل

مسموح بو حسب الفمسطينية وتصادؽ عمييا سفارة فمسطيف أو القائـ بإعماليا تثبت إف الغذاء 

 وتخزينو بأدوات وأجيزة ال تستخدـ فييا ما ال، وتـ تحضيره وتصنيعو ونقمة التعاليـ اإلسالمية

 لممواصفات المعتمدة. ةيتفؽ مع تعاليـ اإلسالـ ومطابق

 :ة الوطنية الفمسطينية شيادة صادرة عف مركز إسالمي معتمد لدى السمط شيادة الذبح الحالل

 ف المحوـ ومنتجاتيا أو الدواجف ومنتجاتيا المصدرة لفمسطيف تـ ذبحيا عمىأتثبت فييا 

 الطريقة اإلسالمية طبقا لممواصفات القياسية المعتمدة في فمسطيف.

 :وثيقة تصدرىا الجيات الرسمية الرقابية بالبمد المصدر بعد  شيادة صالحية وسيمة النقل

قياميا بتفتيش وسيمة النقؿ قبؿ الرحمة مباشرة، وتثبت صالحية وسيمة النقؿ لنوع األغذية التي 

 لممواصفات المعتمدة. طبقا لمغذاءحسب طريقة الحفظ المناسبة ورد سيتـ شحنيا بيا إلى المست

 :ثنائيا حتى أة عند التحميؿ في بداية الرحمة و يوضح قراءة الحرار  سجل الحرارة أثناء الرحمة

 تفتيشيا وىي خاصة باألغذية المبردة والمجمدة.

 :قاـ بسحب والشخص الذي ، لدى كؿ مف المسئوؿ عف المنشأة عينة تحفظ عينة مماثمة

وتتبع في سحبيا نفس اإلجراءات والطريقة التي أخذت بيا العينة األصمية وفى نفس ، العينة 

 .نفس الظروؼ الوقت وتحت



 ه
 

 :عينة يعاد أخذىا مف نفس البضاعة وبنفس الطريقة. عينة مكممة 

 ة حياء الدقيقة الممرضالعيوب ويتصؼ بكونو غير مموث باألالغذاء الخالي مف  من:الغذاء اآل

أو سموميا التي تفرزىا وخاليا مف الحشرات أو أجزائيا ومحتفظا بجميع خواصو الحسية 

 والظاىرية وبكامؿ قيمتو الغذائية.

 حالة مرضية تنشأ عف تناوؿ طعاـ مموث بأحد مسببات التسمـ الغذائي  :التسمم الغذائي

 يميائية(مموثات ك –مبيدات حشرية  –عناصر معدنية سامة  -)ميكروبات أو سموميا 

 :تعرض األغذية أو البيئة المحيطة بيا لممموثات المختمفة. التموث 

 تضر بسالمة قد  و  ،تقؿ مف الوسط أو البيئة المحيطةمواد غريبة عف الغذاء تن :المموثات

ومموثات  ،مموثات كيميائية ،قسـ المموثات إلى مموثات طبيعيةوتن ،الغذاء أو صالحيتو

 .بيولوجية

 مس أو بالنظر وغالبا ما تكوف مواد غير مأجساـ غريبة يمكف تميزىا بال ية:المموثات الطبيع

 والحشرات أو أجزائيا.-األتربة–الرماؿ –القطع الزجاجية  –غذائية مثؿ القطع المعدنية 

 :مواد كيمائية توجد بالغذاء مثؿ السموـ الفطرية التي تنتجيا أنواع معينة  المموثات الكيميائية

األسمدة  –بقايا المبيدات الحشرية  –عند توفر ظروؼ بيئية مناسبة ء لغذامف الفطريات في ا

لمواد ا –المعادف الثقيمة السامة كالرصاص والزئبؽ والكادميـو  –والمخصبات الزراعية 

الحافظة ومضادات األكسدة ومكسبات الطعـ والرائحة ومواد التحمية  المضافة لألغذية  كالمواد

المنظفات الصناعية والمطيرات الكيمائية ( فوؽ الحدود المسموح بيا)نةالصناعية والمواد الممو 

 .(ي عالج الحيوانات والمواد المشعةبقايا العقاقير البيطرية المستخدمة ف –
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 و أو الميكروبات سواء الممرضة أو المسببة لمتسمـ الغذائي  بأنواع :المموثات البيولوجية

 .المسببة لمتمؼ وفساد الغذاء

 :ايا األغذية والقاذورات والدىوفإزالة المواد غير المرغوب فييا مثؿ األتربة  وبق النظافة ،

 .وغيرىا مف المواد الكريية

 معاممة المادة بغرض القضاء عمى جميع الكائنات الحية الدقيقة المموثة ليا ويتـ  :التعقيم

 .رية او بإحدى طرؽ التعقيـ األخرىالتعقيـ بالمعاممة الحرا

 أعداد الكائنات الدقيقة الموجودة بالبيئة المحيطة بالغذاء إلى المستوى  خفض :يرالتطي

باستخداـ المواد الكيمائية المصرح  وال يضر بسالمة الغذاء أو صالحيت المأموف الذي

 باستخداميا أو بالطرؽ الفيزيائية.

 انحراؼ عف الحالة المعتادة لمجسـ وقد يظير ىذا االنحراؼ فى صورة تغير في :المرض 

وغالبا ما يعطى االنحراؼ عالمات او  ،ة الجسـ أو في وظيفة احد أعضائوتركيب أو طبيع

 .رات يطمؽ عمييا طبيا إعراض المرضتغي

 يترتب عمية ظيور مما  ولمسموـ داخم هفراز امياجمة الميكروب لمجسـ ونموه فيو و  :العدوى

 .عراض المرضيةاأل

 مستقمة سواء كاف مكشوفا او مغمقادة واحدة أي شكؿ يحمى ويحوى الغذاء لمبيع كوح :العبوة. 

 ويظؿ حتى نيايتيا  توبصفانية التي يحتفظ فييا المنتج ىي الفترة الزم :فترة الصالحية

وذلؾ تحت الظروؼ المحددة لمتعبئة  ،الحا لمتسويؽ واالستيالؾ اآلدميوص مستساغا ومقبوال

 والنقؿ والتخزيف.
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 :ة.يرسالوائيا وبنسب معروفة لتمثؿ االكمية مف البضاعة تؤخذ عش عينة أولية 

 جموعة او عدد مف العينات األوليةعينة ناتجة مف خمط م :عينة مركبة. 

 :والتأكد مف تجانسيا ثـ  اجزء مف العينة المركبة بعد خمطيا ومزجيا جيد عينة جودة

 اختصارىا في الحجـ المناسب بغرض الفحص والتحميؿ.

 :و تقة المختمفة والتي تعكس درجة جودذاء مف األحياء الدقيمحتويات الغ المعايير الميكروبية

 .وسالمتو

 :العدد اليوائي الكمي القادر عمى تكويف مستعمرات عمى إطباؽ الزرع  العدد الكمي البكتيري

ويستخدـ ىذا العدد كأحد المؤشرات  ،ساعة 48مئوية لمدة  30جة حرارة لدى الحضف عمى در 

 مختمفة خالؿ تحضير تداوؿ األغذية.عمى مستوى الممارسات الصحية ال

  (2012 ،دليؿ إجراءات الرقابة عمى االغذية)

 أو جمركية معاممة بيا والمنظـ الجمركي لممركز تصؿ التي الغذائية المادة كمية :اإلرسالية 

 . واحدة بوليصة أو تسميـ إذف

 الصنؼ ذات اليةاإلرس ضمف الواردة الغذائية المادة مف محددة كمية: الّدفعة أو التشغيمو 

 تحت والمنتجة واحد إنتاج تاريخ أو/و تشغيمو رقـ وتحمؿ الواحدة التجارية والعالمة الواحد

  متشابية ظروؼ

 القياسية المواصفة تعميمات حسب بياف بطاقة تحمؿ الطرد داخؿ قطعة أصغر: العبوة 

 الخ(....المرطباف ، العمبة)  الصنؼ عف الالزمة المعمومات جميع تبيف ،األردنية



 ح
 

 في الواحد لمصنؼ براميؿ أو معدنية صفائح أو شواالت أو كراتيف أو صناديؽ: الطرود 

 .اإلرسالية

 الغذائية المادة خصائص تمثؿ والتي التشغيمة حجـ/  كمية مف األدنى الحد: العينة وحدة 

 .سائبة غذائية مادة مف كمية أو عبوة الوحدة تكوف وقد العينة، ضمف

 بحيث يمثؿ  غير متحيزة دار الذي يؤخذ مف المادة الغذائية بطريقة عشوائيةالمق :عينة ممثمة

 .نوعية وخصائص كمية الغذاء المطموب اتخاذ قرار بشأنو وحسب ىذه التعميمات

 (2015لألغذية المستوردة،  العينات اخذ وخطط التفتيش عميمات)ت
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 الممخص

راد الغذاء، وتحديد جميع الجيات التي ليا عالقة ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة النظاـ الفمسطيني الستي

ومعرفة التسمسؿ الذي يمر بو التاجر مف بداية سمسمة  ،بالنظاـ سواء كانت حكومية او غير حكومية

التوريد الى وصوؿ السمع الى مخازف التاجر وقبؿ طرحيا في االسواؽ، كما ىدفت كذلؾ لتقييـ وتطوير 

 االسئمة االتية: ىذا النظاـ مف خالؿ االجابة عمى

 مف ىي الجيات الحكومية ذات العالقة بنظاـ استيراد الغذاء في فمسطيف؟ .1

مف ىي الجيات غير الحكومية والمؤسسات األىمية ذات العالقة بنظاـ استيراد الغذاء في  .2

 فمسطيف؟

 ما ىي نقاط التقاطع بيف الجيات الحكومية؟ .3

منتجات الغذائية المستوردة غير الما مدى فاعمية الجيات الحكومية في الرقابة عمى  .4

 مطابقة لنظاـ االستيراد الفمسطيني؟ال

 ىؿ يمكف بناء نظاـ الستيراد االغذية في فمسطيف عبر نافذة موحدة؟ .5

ولإلجابة عف ىذه االسئمة، استخدـ الباحث اداة لمدراسة، ىي عبارة عف مقارنة النظاـ االردني والنظاـ 

 ستخداـ النظاـ االردني كمرجع لممقارنة. االسرائيمي بالنظاـ الفمسطيني وا

وقد شكمت الدراسة تحديًا لمباحث، حيث أنيا األولى مف نوعيا، مما صعب الميمة ولـ يكف ىنالؾ 

وبذلؾ تـ اعتماد النظاـ االردني والنظاـ ، مجاؿ لالستفادة مف تجارب دراسات سابقة ذات عالقة

تنباط التوصيات لتطوير النظاـ الفمسطيني الستيراد لممقارنة واس سرائيمي كدراسات سابقة وأداةاال

 . الغذاء



 ي
 

وقد تـ االعتماد عمى المعمومات والخبرات المتوفرة لدى الجيات الحكومية التي تنظـ عممية استيراد 

الغذاء باإلضافة الى الجمعيات المعنية ببحث قضايا التجار المستورديف لألغذية، الى جانب النتائج 

 تـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ المقاءات مع كؿ مف:  والمعمومات التي

 وزارة االقتصاد الوطني  .1

 مؤسسة المواصفات والمقاييس  .2

 وزارة الصحة  .3

 وزارة الزراعة  .4

 مجمس الشاحنيف الفمسطيني  .5

 باإلضافة الى زيارة المممكة االردنية الياشمية وزيارة كؿ مف :

 مؤسسة الغذاء والدواء  .1

 وزارة الزراعة  .2

 عة والتجارةوزارة الصنا .3

تتمخص نتائج ىذه الرسالة باف النظاـ الفمسطيني ىو نظاـ معقد يحمؿ بطياتو التشتت 

وصعوبة االلتزاـ بإجراءات العمؿ المتبعة الستيراد الغذاء، وذلؾ بسبب غياب السيطرة 

عمى الحدود والمعابر وقياـ االحتالؿ بإعاقة اعماؿ الرقابة واالثر السمبي لالتفاقيات 

مع الجانب االسرائيمي، باإلضافة الى عدـ وجود قوانيف وانظمة وتعميمات واضحة  المبرمة

 تنظـ اجراءات استيراد الغذاء الى فمسطيف. 
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Abstract  

This study has aimed at studying the Palestinians system for importing stuffs 

and identifying all parties related to this system whether they are 

governmental or non-governmental and also recognizing the stages that the 

trader pass through from the beginning of importing until the goods reach the 

stores of the trader before displaying them in the market. It has also aimed at 

assessing and developing this system through answering the following 

questions: 

1. What are the governmental institution that are related to importing food 

in Palestine? 

2. What are the non-governmental and local institutions that are relevant 

to importing stuffs in Palestine? 

3. What are the crossing points among these governmental institutions? 

4. What is the effectiveness of the governmental institutions in controlling 

food importing stuffs which aren’t complied the imported Palestinian 

system? 

5. Is it possible to build a system for importing food stuffs in Palestine 

through a unified outlet? 

For answering these questions, the researcher has used a studying tool, that is 

comparing the Jordanian importing food system and the Israeli importing food 

system with Palestinian one, then using the Jordanian system as a reference 

for this comparison. 



 ل
 

This study has farmed a challenge for the researcher as it unique and this 

thing has made it. More difficult task as there isn’t any possibility for making 

use of other previous studies that are related to this subject, so he depended a 

Jordanian and Israeli system as previous studies and as a tool for comparing 

and deducing recommendations for developing the Palestinian system for 

import food stuffs. 

This study has been conducted on the ministries and the private sector 

institutions in the west bank that are related to system and they are: 

1. The Ministry of National Commerce. 

2. The Institution of Measurement and  

3. The Ministry of Health. 

4. The Ministry of Agriculture. 

5.   Palestinian Shipping Council 

In addition to visited the Hashemite Kingdom of Jordan and also visiting: 

1. Food and Drug Association. 

2. The Ministry of Agriculture.  

3. The Ministry of Industry and Trade. 
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 الفصل االول

 العام لمدراسة طارالا

 المقدمة 1.1

مع توسع االقتصاد العالمي وتحرير تجارة األغذية ونمو طمب المستيمكيف وحدوث تطورات في عمـو 

دخاؿ تحسينات عمى وسائؿ النقؿ واالتصاالت ستواصؿ التجارة الدولية في  وتكنولوجيا األغذية وا 

 .عاألغذية الطازجة والمجّيزة طريقيا في التوسّ 

يمعب االستيراد دورا ميما في التنمية االستراتيجية االقتصادية بشتى مجاالتيا، ويتمثؿ دوره الرئيس في 

توفير السمع االساسية واالستيالكية التي يتعذر انتاجيا محميا، سواء كانت سمعا صناعية او راس 

خاـ وسمعا وسيطة لغايات  مالية، او سمعا زراعية تصعب زراعتيا محميا او شحيحة االنتاج، او مواد

االستثمار واالنتاج، مما يدؿ عمى اىمية االستيراد ودوره الفعاؿ في اكتماؿ حمقة التنمية المستدامة 

وتوفير السمع االستراتيجية، ويؤكد عمى ضرورة بذؿ اقصى جيد لمعالجة المعيقات التي تعترض 

 (2008سبيمو. )الخطيب، 

ير األغذية رىنًا بقدرتيا عمى استيفاء االشتراطات التنظيمية في وسيظؿ وصوؿ البمداف إلى أسواؽ تصد

البمداف المستوردة، ويعتمد فتح األسواؽ أماـ المنتجات الغذائية، والمحافظة عمى ىذه األسواؽ 
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الخارجية، عمى بناء الثقة واالطمئناف لدى المستورديف والمستيمكيف في أف الُنظـ الغذائية في البمداف 

ُنظـ سميمة. ونظرًا ألف اإلنتاج الزراعي ىو نقطة تركيز في اقتصادات معظـ البمداف المصدرة ىي 

 النامية فإف تدابير حماية األغذية مف ىذا النوع ُتعتبر تدابير ضرورية ليا.

ظـ الفعالة الستيراد األغذية في مختمؼ البمداف أمر ضروري لحماية صحة المستيمكيف نالتعتبر 

يـ. وىذه الُنظـ أيضًا حاسمة في تمكيف البمداف مف ضماف سالمة وجودة المحمييف وضماف سالمت

األغذية التي تدخؿ ضمف التجارة الدولية وضماف اتفاؽ األغذية المستوردة مع االشتراطات الوطنية. 

وتفرض بيئة تجارة المنتجات الغذائية العالمية في الوقت الحاضر التزامات كبيرة عمى كؿ مف البمداف 

دة والمصدرة حتى ُتعزز ُنظـ الرقابة عمى األغذية لدييا وحتى ُتطبؽ وتُنفذ استراتيجيات لمرقابة المستور 

 (0032، منظمة االغذية والزراعة لألمـ المتحدة عمى األغذية استنادًا إلى تقييـ األخطار.)

 مشكمة الدراسة 2.1

لمستوردة لو في نوعية ىذا ازداد اىتماـ حكومات دوؿ العالـ المختمفة والشركات المنتجة لمغذاء وا

ولما كانت  ،الغذاء ليس فقط بجانب الكميات المتوفرة مف الغذاء، بؿ أيضا في جانب المواصفات

الكميات المستوردة مف الغذاء في فمسطيف كبيرة، فإف ىذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة عف السؤاؿ 

طيف عبر نافذة موحدة ؟ ويمكف الرئيسي التالي: ىؿ يمكف بناء نظاـ الستيراد االغذية في فمس

 اإلجابة عف األسئمة الفرعية التالية: مف خالؿالسؤاؿ اإلجابة عف ىذا 

 مف ىي الجيات الحكومية ذات العالقة بنظاـ استيراد الغذاء في فمسطيف؟ .1

مف ىي الجيات غير الحكومية والمؤسسات األىمية ذات العالقة بنظاـ استيراد الغذاء في  .2

 فمسطيف؟

 اط التقاطع بيف الجيات الحكومية؟ما ىي نق .3
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 ما ىو دور المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات االىمية في نظاـ استيراد الغذاء؟ .4

 ما ىي العالقة بيف الجيات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية في نظاـ االستيراد؟ .5

ير ما مدى فاعمية الجيات الحكومية في الرقابة عمى المنتجات الغذائية المستوردة غ .6

 المطابقة لنظاـ االستيراد الفمسطيني؟

 

 أىداف الدراسة 3.1

نظاـ استيراد الغذاء في فمسطيف بجميع مراحمو ومقارنتو مع تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى 

 االنظمة االقميمية المجاورة، وذلؾ بالوصوؿ الى االىداؼ التالية:

 في فمسطيف. معرفة الجيات الحكومية المسؤولة عف نظاـ استيراد الغذاء 

 .معرفة الجيات غير الحكومية والمؤسسات األىمية التي ليا دور في نظاـ استيراد الغذاء 

  معرفة التقاطعات ما بيف الجيات الحكومية في نظاـ االستيراد وأيضا التقاطعات مع

 المؤسسات غير الحكومية واألىمية.

  ورةالفمسطيني بأنظمة الدوؿ المجامقارنة نظاـ استيراد الغذاء. 

  الستيراد االغذية  نظاـاستخالص النتائج الواجب استعماليا  لتمييد الطريؽ الستحداث مقترح

 ويحقؽ البنود التالية: بشكؿ سميـ

o .تحقيؽ التكامؿ في أدوار الدوائر الحكومية المختمفة المسؤولة عف استيراد األغذية 

o ات بيف الجيات المسئولة إلغاء التداخالت والفجوات في التشريعات والقوانيف والصالحي

 عف األغذية.
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o التي تدخؿ المناطؽ الفمسطينية  تفعيؿ الدور الرقابي عمى المنتجات الغذائية المستوردة

  .بطرؽ غير الشرعية

o  عادة النظر في إجراءات تحسيف آليات الرقابة عمى استيراد األغذية مف الخارج وا 

منع االستيراد المباشر مف عدد مف االستيراد، والتفاوض مع الجانب اإلسرائيمي الذي ي

 .البمداف

 أىمية الدراسة  4.1

النظاـ الحالي الستيراد الغذاء المعموؿ بو في فمسطيف ومدى  تشخيصتتمخص أىمية ىذه الدراسة في 

خاصة في الظروؼ االستثنائية  ،لمحمية في فمسطيف سمبا او ايجاباتأثيره عمى المستورديف والسوؽ ا

ف مف عدـ السيطرة عمى المعابر الحدودية ووجود المستوطنات الصناعية داخؿ التي تعيشيا فمسطي

يوحد جميع المؤسسات الحكومية لمعمؿ لتطوير النظاـ الفعمي  ىمناطؽ الدولة الفمسطينية ، والقدرة عم

وسيولة  ،ئية المستوردة في السوؽ المحميةدوف التقاطع فيما بينيا وذلؾ لضبط دخوؿ المواد الغذا

   .المستورديف مع ىذا النظاـ تعامؿ

 منيجية الدراسة  5.1

استند الباحث في اعداد ىذه الدراسة عمى المعمومات والخبرات المتوفرة لدى الجيات الحكومية المعنية 

باستيراد الغذاء باإلضافة الى الجمعيات والمؤسسات المعنية ببحث قضايا وىمـو قطاع المستورديف، 

مخضت عنيا المقاءات التي عقدىا الباحث مع الجيات الحكومية في المممكة الى جانب النتائج التي ت

 .الياشمية التي لـ تتواف في تقديـ معموماتيا وآرائيا التي شكمت رافدا اساسا في البحث االردنية

 :ة في فمسطيفاعتماد المقابالت الميدانياوال: 
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 وزارة االقتصاد الوطني  .1

 مؤسسة المواصفات والمقاييس .2

 الصحة  وزارة .3

 وزارة الزراعة  .4

 مجمس الشاحنيف الفمسطيني  .5

 ة في المممكة االردنية الياشمية:اعتماد المقابالت الميدانيثانيا: 

 وزارة الصناعة والتجارة. .1

 وزارة الزراعة.  .2

 المؤسسة العامة لمغذاء والدواء. .3

 .ميمي مشابووتحميمو مف خالؿ مقارنتو بنظاـ اقالنظاـ المعموؿ بو في فمسطيف  دراسةثالثا: 

   

 حدود الدراسة   6.1

 .المدة الزمنية لمدراسة: تمكف البحث مف انياء الدراسة خالؿ سنة واحدة 

  :ممممكة االردنية ل راضي الضفة الغربية و زيارةتمت الدراسة داخؿ االحدود الجغرافية لمدراسة

 .الياشمية
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 الفصل الثاني

 االطار النظري والدراسات السابقة

لفصؿ وصفا لالطار النظري والواقع الحالي لييئة الدستور الغذائي العالمي ونظاـ استيراد يشمؿ ىذا ا

الغذاء الفمسطيني والنظاـ االسرائيمي والنظاـ االردني الستيراد الغذاء، وسيتـ تحميؿ ىذه االنظمة مف 

 خالؿ الحديث عف نقاط القوة ونقاط الضعؼ ومقارنتيا مع النظاـ الفمسطيني.

 ار النظرياالط 1.2

مع توسع االقتصاد العالمي وتحرير تجارة األغذية ونمو طمب المستيمكيف وحدوث تطورات في عمـو 

دخاؿ تحسينات عمى وسائؿ النقؿ واالتصاالت ستواصؿ التجارة الدولية في  وتكنولوجيا األغذية وا 

 .األغذية الطازجة والمجّيزة طريقيا في التوّسع

ؽ تصدير األغذية رىنًا بقدرتيا عمى استيفاء االشتراطات التنظيمية في وسيظؿ وصوؿ البمداف إلى أسوا

البمداف المستوردة. ويعتمد فتح األسواؽ أماـ المنتجات الغذائية، والمحافظة عمى ىذه األسواؽ 

الخارجية، عمى بناء الثقة واالطمئناف لدى المستورديف والمستيمكيف في أف الُنظـ الغذائية في البمداف 

ة ىي ُنظـ سميمة. ونظرًا ألف اإلنتاج الزراعي ىو نقطة تركيز في اقتصادات معظـ البمداف المصدر 

النامية فإف تدابير حماية األغذية مف ىذا النوع ُتعتبر تدابير ضرورية ليا.)منظمة االغذية والزراعة 

 (2003لألمـ المتحدة ،
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 نظم استيراد الغذاء  2.2

 (تور الغذائيىيئة الدس) .النظم العالمية1.2.2

ىيئة الدستور الغذائي ىي جياز مشترؾ بيف الحكومات ُينسؽ المواصفات الغذائية عمى المستوى 

الدولي. وأىدافيا الرئيسية ىي حماية صحة المستيمكيف وضماف اتباع الممارسات السميمة في تجارة 

اطات جودة األغذية وقد أثبتت الييئة أكبر نجاح ليا في تحقيؽ التنسيؽ الدولي الشتر  ،األغذية

وسالمتيا. وقد صاغت الييئة مواصفات دولية لمجموعة واسعة مف المنتجات الغذائية واشتراطات 

نوعية تشمؿ مخمفات المبيدات، اإلضافات الغذائية، مخمفات العقاقير البيطرية، النظافة، المموثات 

الصادرة عف الييئة لوضع الغذائية، التوسيـ ... وغير ذلؾ. وتستخدـ الحكومات تمؾ التوصيات 

وفي الفترة  ،السياسات والبرامج بموجب ُنظـ الرقابة الغذائية لدييا، ولتحسيف تمؾ السياسات والبرامج

األخيرة بدأت الييئة سمسمة مف األنشطة التي تستند إلى تقييـ األخطار مف أجؿ معالجة موضوع 

البحث فيو. وقد أوجدت الييئة وعيًا في  األخطار الميكروبيولجية في األغذية، وىو موضوع لـ يسبؽ

العالـ بأكممو بمسائؿ سالمة األغذية وجودتيا وحماية المستيمكيف، وحققت توافقًا دوليًا في الرأي عمى 

وكانت النتيجة أف  ،كيفية معالجة ىذه المسائؿ بالطريقة العممية بتطبيؽ أسموب قائـ عمى األخطار

ة األغذية وجودتيا عمى المستوى الدولي. ويتزايد الضغط العتماد تمؾ ىناؾ تقييمًا مستمرًا لمبادئ سالم

 المبادئ عمى المستوى الوطني. 

عند انتياء جولة أوروغواي مف المفاوضات التجارية المتعددة األطراؼ في مراكش نشأت منظمة 

حة والصحة ، وبدأ نفاذ اتفاؽ تطبيؽ تدابير الص1995يناير/كانوف الثاني  1التجارة العالمية في 

النباتية واتفاؽ الحواجز التقنية أماـ التجارة. وىذاف االتفاقاف ليما صمة بفيـ اشتراطات تدابير الحماية 

 .الغذائية عمى المستوى الوطني، والقواعد التي ُتطبؽ في تجارة األغذية عمى المستوى الدولي
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في منظمة التجارة العالمية في ويؤكد اتفاؽ تدابير الصحة والصحة النباتية حؽ البمداف األعضاء 

تطبيؽ تدابير لحماية الحياة والصحة البشرية والحيوانية والنباتية. ويغطي االتفاؽ جميع القوانيف 

صدار الشيادات  والمراسيـ والموائح المتصمة بيذا الموضوع، كما يغطي جوانب االختبار والتفتيش وا 

جراءات الموافقة، واشتراطات التعبئة والتوسيـ المتعمقة بصفة مباشرة بسالمة األغذية. والمطموب مف  وا 

الدوؿ األعضاء أال تطبؽ إال تدابير تكوف مستندة إلى المبادئ العممية وأف تطبقيا إلى الحد الضروري 

فقط، وبطريقة ال تضع قيودًا مقنعة أو قيودًا خفية عمى التجارة الدولية. وُيشجع البرنامج عمى استخداـ 

ية والخطوط التوجييية والتوصيات الدولية إذا كانت موجودة، ويرى أف تمؾ الصادرة المواصفات الدول

عف ىيئة الدستور الغذائي )المتعمقة باإلضافات الغذائية وبالعقاقير البيطرية وبمخمفات المبيدات، 

سات وبالمموثات وبأساليب التحميؿ وأخذ العينات، وبمدونات السموؾ والخطوط التوجييية الخاصة بممار 

النظافة العامة( تتماشى مع أحكاـ االتفاؽ. وعمى ذلؾ فإف معايير الييئة ُتعتبر عالمة قياس لممقارنة 

بيف مختمؼ التدابير الوطنية لمصحة والصحة النباتية. ورغـ أف الدوؿ األعضاء ليست ُممزمة بتطبيؽ 

 .طنية مع تمؾ التي تضعيا الييئةمعايير الييئة فإف مف مصمحتيا تمامًا أف تُنسؽ معاييرىا الغذائية الو 

وأما اتفاؽ الحواجز التقنية أماـ التجارة فيتطمب أال تكوف الموائح الفنية المتعمقة بعوامؿ الجودة التقميدية 

وغير ذلؾ مف القواعد التي تفرضيا األعضاء أشد قيودًا  توسيـوممارسة الغش، والمتعمقة بالتعبئة وال

ؾ المفروضة عمى المنتجات المحمية. كما أنو ُيشجع عمى استخداـ عمى المنتجات المستوردة مف تم

 (2003،  منظمة االغذية والزراعة لألمـ المتحدة).المواصفات الدولية
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 النظام الفمسطيني الستيراد الغذاء.2.2.2

تصاد وزارة االق-النظاـ ىو نظاـ متعدد الييئات حيث تساىـ الوزارات والدوائر التالية فيو )وزارة الصحة

اضافة الى مختبرات مصانع   -وزارة البيئة -مؤسسة المواصفات والمقاييس -وزارة الزراعة  -الوطني 

 .اع الخاص وجمعيات حماية المستيمؾومعامؿ القط

 

  :الجية المخولة بإصدار رخص االستيراد لممستوردين الفمسطينيين

ة ىي الجية المخولة بإصدار رخص ينص بروتوكوؿ باريس عمى مبدأ اف السمطة الوطنية الفمسطيني

، وليست ىنالؾ صدر رخص لممستورديف اإلسرائيمييفاالستيراد لممستورديف الفمسطينييف و اف اسرائيؿ ت

، لكف مف اجؿ توحيد نظاـ الرخص مف قبؿ اسرائيؿحاجة إلصدار رخصة استيراد لمتجار الفمسطينييف 

نظاـ الحوسبة االسرائيمي الخاص بالتجارة  يتـ ادخاؿ بيانات رخصة االستيراد الفمسطينية ضمف

 الخارجية كشرط لمتعامؿ معيا كرخصة استيراد قانونية.

 (1995،بروتوكوؿ باريس)

 ؟ورديف الفمسطينييف واالسرائيمييفىؿ اجراءات االستيراد االسرائيمية متطابقة بالنسبة لممست

ة تساوية في الموانئ والمعابر االسرائيميخدمة مرديف الفمسطينييف الحؽ بمعاممة و مف حيث المبدأ لممستو 

، اال اف البضائع الفمسطينية غالبا ما تخضع لمفحص االمني ما وتمؾ الخاضعة لسيطرتيا الفعمية

، كما يعتبر حظر استيراد انواع معينة مف سرائيمية عمى حركة البضائع لمضفةيعكس التشديدات اال

االستخداـ المزدوج اجراء اضافي ال يطبؽ عمى السمع وادخاليا الى اراضي السمطة تحت تبرير 

 االستيراد الى اسرائيؿ.
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، وفقا ستيراد والتصدير المتعارؼ عميياال يدخؿ تبادؿ البضائع بيف فمسطيف واسرائيؿ ضمف قواعد اال

 .سمطة الفمسطينية ما عدا السياراتالتفاؽ باريس تكوف حركة البضائع حرة بيف اسرائيؿ و مناطؽ ال

تحت نظاـ جمركي واحد في مجاؿ التجارة الخارجية )االستيراد تصاداف ضمف اطار موحد و يعمؿ االق

ينية ضمف نطاؽ عممية والتصدير(، وال يدخؿ البيع المتبادؿ لمبضائع بيف اسرائيؿ والسمطة الفمسط

جر الستيراد )دليؿ التاالمتعارؼ عمييا دوليا بؿ يعتبر تجارة داخمية. االستيراد والتصدير)التجارة الدولية(

 (PSC ،2014البضائع المصنفة كبضائع مزدوجة االستخداـ،
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 دراسات سابقة   3.2

 النظام االردني .1.3.2

 الجيات الرسمية المعنية بتنظيم استيراد الغذاء لألردن

تقوـ مجموعة مف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمتابعة وتنظيـ اجراءات االستيراد لممممكة، ضمف 

 نيف وانظمة وتعميمات محددة، كما يمي:قوا

 :وزارة الصناعة والتجارة 

  2001لسنة  21قانوف االستيراد والتصدير وتعديالتو رقـ. 

  2004لسنة  114نظاـ رخص وبطاقات االستيراد والتصدير وتعديالتو رقـ. 

 ( لسنة 1تعميمات االستيراد رقـ )2012. 

 :وزارة الزراعة 

 يوانية والنباتية.تعميمات تجارة المنتجات الح 

 .تعميمات استيراد المنتجات الحيوانية 

 .تعميمات شروط التبريد لنقؿ المنتجات الزراعية والحيوانية 

 :المؤسسة العامة لمغذاء و الدواء 

 قانوف الغذاء والدواء 

 2015المستوردة،  الغذائية المواد مف العينات وأخذ التفتيش تعميمات 

 دائرة الجمارؾ. 
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 :رخصة االستيراد

 تتولى وزارة الصناعة والتجارة ، والتصريح الذي يسمح بموجبو استيراد البضائع في المممكةىي  

جراء التعديالت عمييا إصدار تحدد نماذج ، و رخص االستيراد وتحديد مدة سريانيا وتمديد ىذه المدة وا 

اءات ونماذج رخص االستيراد وطمبات الحصوؿ عمييا وسائر اإلجراءات التنظيمية بما في ذلؾ إجر 

 تعتبر، و وزير الصناعة والتجارة ليذه الغاية تحصيؿ الرسوـ والغرامات بموجب تعميمات يصدرىا

ال يجوز تحويميا باسـ شخص آخر أو التنازؿ عنيا إال لمف صرح لو رخصة االستيراد شخصية و 

أما إذا  عة والتجارةعمى أف يوثؽ ىذا التحويؿ أو التنازؿ لدى الجية المختصة بوزارة الصنا باالستيراد

كانت البضاعة مما جرى حظره أو حصره أو مما تضمنتو االتفاقيات أو البروتوكوالت أو المحاضر 

أو مف  وزير الصناعة والتجارة التي تكوف المممكة طرفًا فييا فيكوف التحويؿ أو التنازؿ بموافقة الوزير

 .ينيبو

 :محتويات رخصة االستيراد

اسـ المستورد، صنؼ البضاعة، قيمة البضاعة، كمية : البيانات التاليةتتضمف رخصة االستيراد 

البضاعة، بمد منشأ البضاعة، مركز شحف البضاعة، مركز التخميص الجمركي، تاريخ إصدار 

 .الرخصة، تاريخ انتياء مدة الرخصة

 :صالحية رخصة االستيراد

 أنو لوزير الصناعة والتجارة وبناًء تصدر رخصة االستيراد لمدة أقصاىا سنة مف تاريخ إصدارىا إال

عمى طمب المستورد تمديدىا لممدة التي يراىا مناسبة عمى أف ال تزيد مدة تمديدىا والعمؿ بالرخصة 

)الدليؿ الشامؿ، دائرة .عمى سنتيف وعمى أف يتـ التمديد بنفس الطريقة التي منحت بيا الرخصة
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 (2015الجمارؾ

ممكة مف الحصوؿ عمى رخصة استيراد باستثناء السمع المبينة في تعفى البضائع المستوردة الى الم

 (2012، تعميمات االستيراد 2الكشوفات المرفقة. ) المادة 

 القيود المفروضة عمى بعض المستوردات الغذائية  لممممكة:

ىنالؾ بعض السمع الغذائية التي تستوجب اصدار رخص استيراد مسبقة ألسباب تتعمؽ بالصحة 

 العامة  واىميا: والسالمة

 تصدر الرخصة التي الجية السمعة اسم

 وزارة الزراعة زيت الزيتوف

 وزارة الزراعة الحيوانات الحية

 وزارة الزراعة المحـو الطازجة والمبردة والمجمدة

 وزارة الزراعة الحميب المجفؼ لمصناعة

 وزارة الزراعة البطاطا، البصؿ، الثـو

 وزارة الزراعة الطازجةالخضار والفواكو  

 وزارة الزراعة االلباف

 وزارة الزراعة منتجات االلباف

 مغذاء والدواءالعامة ل مؤسسةال االغذية الخاصة والمكمالت الغذائية 

 مغذاء والدواءالعامة ل مؤسسةال حميب وأغذية األطفاؿو  الغذائية مضافاتال
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 . وزارة الصناعة و التجارة االردنية1.1.3.2

ر الراغب في استيراد مواد غذائية التوجو الى وزارة الصناعة والتجارة كخطوة اولى إلتماـ عمى التاج

، وعميو التسجيؿ في قسـ االستيراد والتصدير \لتجارة اجراءات االستيراد وعميو التوجو الى مديرية ا

 سجؿ المستورديف واصدار بطاقة مستورد.

 الوثائؽ المطموبة : 

 دينار اردني واحضار كتاب بذلؾ. 10000بة بقيمة ايداع كفالة لصالح الضري .1

صورة حديثة عف شيادة تسجيؿ تاجر لممؤسسات الفردية او شيادة تسجيؿ الشركة ) اسماء  .2

 دينار اردني.  5000الشركاء+ الغايات والمفوضيف بالتوقيع( براس ماؿ ال يقؿ عف 

 قاوليف. االشتراؾ في غرفة التجارة والصناعة سارية المفعوؿ او تصنيؼ م .3

 رخصة الميف اصمية سارية المفعوؿ صادرة عف البمدية في منطقتو. .4

المبيعات او كتاب عدـ ممانعة لمشركات المعفاة مف ضريبة ريبة الدخؿ و التسجيؿ في ض .5

 المبيعات. 

 صورة حديثة عف شيادة االسـ التجاري.  .6

 ريخو اسبوع. تفويض خطي او وكالة باسـ مقدـ الطمب مصادؽ حسب االصوؿ ال يتجاوز تا .7

 (2ثـ يقـو الراغب في الحصوؿ عمى بطاقة مستورد بتعبئة نموذج الطمب في دائرة االستيراد.)ممحؽ 

 : اإلجراءات
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 (2.)ممحؽ المعتمد وتدقيقو  يتـ تعبئة النموذج 

  يتـ تحويؿ الطمب إلى كؿ مف مكتب أمانة عماف الكبرى، مكتب غرفة تجارة او

 .والمبيعات لبياف الرأيصناعة عماف، مكتب ضريبة الدخؿ 

 الرسـو المقررة استيفاء. 

 (2.)ممحؽ إصدار البطاقة 

 : موقع تقديـ الخدمة

 الطابؽ األرضي / قسـ االستيراد والتصدير. 

 : الرسـو

 عشرة دنانير رسـو التسجيؿ في سجؿ المستورديف ولمرة واحدة. 

 خمسة عشر دينار عمى النسخة األولى مف بطاقة االستيراد. 

 نير عمى كؿ نسخة إضافية مف البطاقةخمسة دنا. 

 مائتي فمس طوابع عمى كؿ نسخة مف بطاقة االستيراد. 

 : الوقت المتوقع إلكماؿ الخدمة

 دقيقة 20

 :ثـ يقـو التاجر بالحصوؿ عمى رخصة استيراد لمسمعة المراد استيرادىا وذلؾ باتباع الخطوات التالية

 : الوثائؽ المطموبة

  إذا كاف المستورد قد حصؿ عميياالرخصة السابقة لمسمعة. 
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 صورة البيانات الجمركية التي تـ بموجبيا التخميص عمى الرخصة السابقة. 

 صورة عف بطاقة االستيراد السارية المفعوؿ. 

 تفويض خطي لمقدـ الطمب.  

 : االجراءات

 (2.)ممحؽ بو الوثائؽ الالزمة  تعبئة النموذج المعتمد مرفقا 

 الموافقة  التدقيؽ عمى الطمب واخذ. 

 إستيفاء الرسـو المقررة. 

 طباعة الرخصة. 

 : الرسـو

 .عشرة دنانير رسـو رخصة استيراد

 : الوقت المتوقع إلكماؿ الخدمة

 دقيقة 20

 )وزارة الصناعة و التجارة، مديرية التجارة ، قسـ االستيراد والتصدير(
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 . وزارة الزراعة االردنية 2.1.3.2

وزارة الزراعة االردنية والتحدث مع مدير دائرة االنتاج الحيواني، ولخص قاـ الباحث بزيارة ميدانية ل
 عمؿ الدائرة بما يمي:

  يستطيع أي شخص اف يستورد لمرة واحدة عمى رقمو الوطني بشرط اف يقوـ بفتح ممؼ
  .ضريبي

  الصحة والصحة النباتية جزء مف منظمة التجارة العالمية وىو مدخؿ وزارة الزراعة لمسيطرة
  .عممية استيراد المواد الغذائية عمى

  أي تاجر يستورد مادة غذائية دوف الرجوع الى وزارة الزراعة يتـ الحجز عمى بضاعتو حتى
وفي حاؿ عدـ استفائيا  ،المتعمقة بتمؾ المادة المستوردة يستوفي جميع شروط رخصة االستيراد
  .لشروط الرخصة يتـ اعادة تصديرىا

  استيراد:اجراءات الحصوؿ عمى رخصة 
يقوـ التاجر بتقديـ طمب لممنتج الغذائي المراد استيراده في قسـ خدمة الجميور لمحصوؿ عمى 

 رخصة االستيراد)قيود االستيراد(، بنود طمب رخصة االستيراد:
  احضار السجؿ التجاري لمشركة واف يكوف مف ضمف غايات السجؿ استيراد

 .الغذاء

 لغير إلنجاز المعاممةتفويض في حاؿ تقديـ الطمب مف خالؿ ا.  

 اعطاء التاجر رقـ متسمسؿ لمطمب. 

 يحوؿ عمى قسـ التراخيص بعد توقيعو مف مقدـ الطمب. 

 يحوؿ مف قسـ التراخيص الى الجية المعنية في مواصفات الغذاء في الوزارة.  

 يتـ اعطاء الرخصة بعد موافقة قسـ التراخيص خالؿ عشر دقائؽ. 

  دنانير 10يدفع رسـ. 
 مف د المورد مسموح االستيراد منيا و ـ مواصفات الغذاء بالتأكد مف اف بميقوـ قس

 ثـ يتـ اعطاؤه الشروط الخاصة باالستيراد ورخصة االستيراد.
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 تـ نشر المواصفات القياسية لكافة المواد الغذائية مف قبؿ مؤسسة المواصفات والمقاييس ي

غذاء والدواء والمؤسسات االىمية االردنية ،ويقوـ الفنييف في وزارة الزراعة ومؤسسة ال
والجامعات ووزارة الصناعة والتجارة إلعداد المواصفات المطموبة عف طريؽ لجاف فنية 

موحدة لمصنؼ في وزارة  متخصصة بحيث اف تكوف الشروط الخاصة برخصة االستيراد
 مغذاء والدواء.العامة ل مؤسسةالزراعة وال

 ؼ( يتـ التعامؿ معيا حسب الشيادات المرفقة فاذا المواد ثنائية االستخداـ )غذاء او اعال
 ،الدواءذاء و مغالعامة ل مؤسسةالكانت مخصصة لالستيالؾ البشري يتـ التعامؿ معيا مف قبؿ 

 اما اذا كانت مخصصة لالستيالؾ الحيواني يتـ التعامؿ معيا مف قبؿ وزارة الزراعة. 
 لبرنامج االسيكودا ومف  حدودي ويدخؿادة غذائية عمى المركز اليتـ عمؿ بياف جمركي لكؿ م

العامة  مؤسسةجيات المعنية مف وزارة الزراعة والثـ يتـ الموافقة عميو مشروطا بموافقات ال
 مؤسسة المواصفات والمقاييس.اء والدواء و مغذل

  تعطي وزارة الزراعة رخص االستيراد لممنتجات الحيوانية والحيوانات الحية وال تعطي رخص
 تجات النباتية. استيراد لممن

  اذا حدث مرض معيف في احد البمداف المصدرة يؤثر عمى المادة الغذائية المستوردة توقؼ
 رخص االستيراد مف ذلؾ البمد. 

  .وزارة الزراعة ىي التي ترسـ سياسة االستيراد في المممكة 
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 مديرية الرقابة عمى الغذاء:  ،مغذاء والدواءل العامة مؤسسةال. 3.1.3.2

 تاريخية نبذة

مع أف فعاليات الرقابة عمى الغذاء في األردف وجدت منذ إنشاء وزارة الصحة، إال أف مديرية الرقابة 

عمى الغذاء بشكميا الحالي ىي نتاج عممية تطور بدأت بتأسيس شعبة األغذية ضمف مديرية الرعاية 

 الصحية األولية. 

العامة لمرعاية الصحية األولية في وزارة  أنشأت مديرية صحة الغذاء ضمف المديرية 1993وفي سنة 

 الصحة.

ذاء رقـ و مع بروز التوجو نحو إعطاء مزيد مف االىتماـ لسالمة الغذاء صدر قانوف الرقابة عمى الغ

الذي بموجبو و  2003لسنة  31ه قانوف المؤسسة العامة لمغذاء والدواء رقـ بعدو  2001لسنة  79

 2015، وفي العاـ الدواءالمؤسسة العامة لمغذاء و  حدى مديرياتاصبحت مديرية الرقابة عمى الغذاء ا

 .2015لسنة 30تـ صدور قانوف الغذاء الدائمة رقـ 

 مقدمة

النيوض بمستوى الرقابة الصحية عمى الغذاء إلى أعمى  تتمخص ميمة مديرية الرقابة عمى الغذاء في

برامج الرقابة الصحية عمى األغذية مستوى ممكف ضمف اإلمكانيات المتاحة مف خالؿ التخطيط الجيد ل

دارة اإلمكانيات المتاحة بكفاءة و فاعمية.   واإلشراؼ الفعاؿ عمى ىذه البرامج وا 

الخبرات المتراكمة في ىذا المجاؿ الى ميداف الرقابة عمى الغذاء و  اف المفاىيـ الحديثة التي دخمت

ت مديرية الرقابة عمى الغذاء بوضع تجعؿ مف التطوير ضرورة ال غنى عنيا، و مف ىذا المنطمؽ قام
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قد اقرت الييكمية الجديدة مف قبؿ مجمس ادارة المؤسسة ومياميا، و  تصور جديد لييكميتيا اإلدارية

   . 2006تـ تفعيؿ الييكمية الجديدة اعتبارًا مف حزيراف و  23/2/2006لعامة لمغذاء والدواء بتاريخ ا

 ديرية الرقابة عمى الغذاء:واجبات اقساـ مو فيما يمي ممخصًا لمياـ و 

 المؤسسة بيف العالقة وتنظيـ ومتابعة الرقابية، لمفعاليات والتوثيؽ العممي التخطيطقسم المعمومات :

الغذاء  عمى الرقابة مديرية أقساـ بيف الرقابية البرامج وتنسيؽ العالقة، ذات األخرى الرقابية والجيات

عدادو  الغذاء عمى لمرقابة السنوية الخطة وضع في والمساىمة  وبناء التحميمية اإلحصائية التقارير ا 

 التفتيش سواء لمغذاء المستورد او المتداوؿ ومراقبة جودة االداء وتوثيؽ بإعماؿ خاصة بيانات قاعدة

 .المممكة في الغذاء عمى الرقابة انجازات

ه اءكفبفي األسواؽ المتداوؿ رقابة عمى الغذاء ال: ييدؼ ىذا القسـ إلى ضماف قسم سالمة الغذاء

 مبنية عمى معايير موحدة في جميع مناطؽ المممكة. و يتكوف ىذا القسـ مف ثالث شعب:وفعالة 

 .شعبة المصانع الغذائية .1

  .شعبة الغذاء المتداوؿ .2

  .شعبة المضافات الغذائية .3

 .قسـ الغذاء المستورد .4

فعالة بكفاه و اف يكوف و تورد ييدؼ ىذا القسـ إلى ضماف رقابة الغذاء المس :قسم الغذاء المستورد

 مبنية عمى معايير موحدة في جميع المراكز الجمركية. و يتكوف ىذا القسـ مف شعبتيف:

 .شعبة الغذاء المستورد .1
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 .شعبة الغذاء المصَدر .2

 و مف أىـ واجبات ىذا القسـ:

 األشراؼ عمى الرقابة عمى األغذية المستوردة في المراكز الجمركية. 

 يات الرقابة عمى الغذاء المستورد و المصَدرتطوير إجراءات و آل. 

  مناقشة معايير الرقابة عمى الغذاء مع الشركاء التجارييف لممممكة، سواء كاف ذلؾ

  .لغايات االستيراد أو التصدير

  أسس لمشيادات الصحية الخاصة باألغذيةوضع معايير و. 

 درةإدارة أزمات سالمة الغذاء الخاصة باألغذية المستوردة أو المص. 

 الرقابة عمى الغذاء المستورد:

وف اال لممواد الغذائية التي ينص القان ،يستطيع التاجر استيراد أي مادة غذائية دوف اذف استيراد

) رخصة استيراد (، وعمى التجار المستورديف لممواد الغذائية التالية بالحصوؿ عمى اذف استيراد مسبؽ

 مراجعة المؤسسة لمحصوؿ عمى تمؾ الرخص:

 .لمضافات الغذائيةا .1

  .غذية الخاصةاال .2

 .ت الغذائيةمالالمك .3

 .حميب وأغذية األطفاؿ .4
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الدواء بالرقابة المباشرة عمى ارساليات األغذية المستوردة في ـ كوادر المؤسسة العامة لمغذاء و تقو 

 المراكز الجمركية التالية:

  .الزرقاء – الحرة المنطقة مركز جمرؾ .1

 .عماف مركز جمرؾ .2

  .مطار مركز جمرؾ .3

 .العقبة مركز جمرؾ .4

 .سحاب – مدينة الممؾ عبداهلل الثاني الصناعية مركز جمرؾ .5

 .األردف وادي معبر مركز جمرؾ .6

  .الصناعية الحسف مدينة مركز جمرؾ .7

  .(العربي الجسر) الركاب مركز جمرؾ بواخر .8

 .االقتصادية مركز جمرؾ العقبة .9

 .العامة مركز جمرؾ المستودعات .10

 .رمركز جمرؾ حدود جاب .11

 

 ويقـو مندوبو المؤسسة في ىذه المراكز بالرقابة عمى األغذية المستوردة مف حيث:

  الشيادات الصحية المرافقة لإلرسالياتتدقيؽ الوثائؽ و. 

  سالمتيا.واد الغذائية لمتأكد مف جودتيا و الحسي عمى المالكشؼ الظاىري و 
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 قتيا لالشتراطاتارساؿ عينات مف ىذه األغذية لمتحميؿ المخبري لمتأكد مف مطاب 

 القواعد الفنية ذات العالقة.الصحية و 

 مغذاء والدواء:العامة ل مؤسسةالاجراءات الحصوؿ عمى رخصة استيراد مف 

  يقوـ التاجر بتقديـ طمب لممنتج الغذائي المراد استيراده في قسـ المواصفات وجودة االغذية

 (2ج(.)ممحؽ لمحصوؿ عمى رخصة االستيراد)قيود االستيراد او اجازة منت

 :يرفؽ في الطمب الوثائؽ التالية 

     .صورة عف كتاب التصنيؼ االولي 

                     .شيادة مكونات اصمية 
                  .بطاقة بياف بالمغة العربية 
   + صور. 8بطاقة بياف اصمية ممونة 
 ( 100النسخة الزرقاء مف وصؿ المقبوضات )دينار لكؿ منتج  او مستحضر . 
 .شيادة حرية البيع اصمية صادرة 

 .عينػػػة 

 .شيادة توضح مصدر الجيالتيف 

 ع الطمب الى لجنة االغذية الخاصة.يرف 

 اىم مميزات النظام االردني الستيراد الغذاء:

  .يعتمد النظاـ االردني الستيراد الغذاء عمى مرجعية قانونية واضحة لكؿ جية حكومية 

 الالزمة إلتماـ عممية االستيراد بيف الجيات الحكومية  وضوح التسمسؿ لمحصوؿ عمى الرخص

 وعدـ التقاطع بيف اجراءاتيا.
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  .السيطرة عمى المعابر والمراكز الجمركية 

  وجود اقساـ متخصصة الستيراد الغذاء في كؿ جية حكومية توفر جميع المعمومات الالزمة

 إلتماـ عممية االستيراد.

  المواد الغذائية مف قبؿ مؤسسة المواصفات والمقاييس يتـ نشر المواصفات القياسية لكافة

االردنية ،ويقوـ الفنييف في وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء والمؤسسات االىمية 

والجامعات ووزارة الصناعة والتجارة إلعداد المواصفات المطموبة عف طريؽ لجاف فنية 

د موحدة لمصنؼ في وزارة متخصصة بحيث اف تكوف الشروط الخاصة برخصة االستيرا

 الزراعة و مؤسسة الغذاء والدواء.

  صاحب الوالية في الموافقة النيائية عمى دخوؿ االغذية المستوردة الى المممكة ىي المؤسسة

العامة لمغذاء والدواء بموجب قانوف المؤسسة العامة لمغذاء والدواء وقانوف الغذاء مع االحتفاظ 

 صاص المتعمؽ بوزارة الزراعة.بحؽ الجيات االخرى ذات االخت

  .رخصة االستيراد يتـ الحصوؿ عمييا مف وزارة الصناعة 

 

 وتقاطعاتو مع نظام استيراد الغذاء الفمسطيني  نظام استيراد الغذاء االسرائيمي. 2.3.2

يمخص مجمس الشاحنيف الفمسطيني نظاـ استيراد الغذاء االسرائيمي في دليؿ االجراءات الشاممة لسمسمة 

 لتوريدات عمى النحو التالي:ا

 التعاريؼ:
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  شيادة تسجيؿ المستورد: ىي شيادة يتـ اصدارىا مف قبؿ وزارة الصحة، وتشمؿ تفاصيؿ

المستورد وتفاصيؿ المخزف الذي تخزف فيو السمعة الغذائية المستوردة وىذه الشيادة ضرورية 

 ر.شيادة الى مستورد اخومطموبة مف كافة مستوردي المواد الغذائية وال يسمح نقؿ ىذه ال

 وط التي تضمف صحة وسالمة وجودة : ىو المستورد الذي ال يفي بالشر مستورد ال يفي بتعيده

 الغذاء.

 :وعواقب ذلؾ يكوف بالتالي

 .شحنات بفحص كامؿ 10مخالفة اولى لمدة سنة او  .1

 .شحنات بفحص كامؿ 10مخالفة ثانية لمدة سنتيف او  .2

  .مستورداتو الغذائية مف يصنؼ تحت ىذا البند تفحص كؿ .3

  شيادة مسبقة الستيراد الغذاء: ىي شيادة تعطى لنوع واحد وتكوف مدة ىذه الشيادة سنة قابمة

 .لمتجديد وتعطى لممستورد الذي يممؾ شيادة تسجيؿ تاجر

 ىو عبارة عف الصؽ يحتوي عمى المركبات الغذائية الموجودة في المنتجات الالصؽ :

 حجميا في رخص استيراد السمعة المسبؽ.المواصؽ و  ستوردة ويتـ تسجيؿ ىذهالم

 ىو مكاف تابع لوزارة الصحة او وزارة الزراعة تخزف بو السمع الغذائية حتى الحجز الصحي :

 يتـ فحصيا قبؿ التسويؽ.

تراخيص آلية الحصوؿ عمى ترخيص مستورد و و حسب دليؿ مجمس الشاحنيف المذكور اعاله تتـ 

 :عمى النحو التالي السمع

 لمحصوؿ عمى رخصة مستورد يجب تقديـ المستندات التالية

 .طمب تسجيؿ .1
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 .صورة عف اليوية .2

 .صورة ترخيص مشغؿ .3

 .صورة عف رخص المخزف .4

 .اتفاقية ايجار اذا كاف المخزف المرخص تابع لطرؼ اخرصورة عف رخص المخزف و  .5

 .موافقة وزارة الصحة في منطقة المستورد .6

 :ئية يجب تقديـ المستندات التاليةالغذالمحصوؿ عمى ترخيص استيراد المواد 

  .تقديـ طمب ترخيص لمسمعة .1

 .ايصاؿ دفع رسـو التسجيؿ .2

 .االسـ الكامؿ لممصدر وعنوانو .3

 .، ورقميا الكتالوجي اف وجداتعريؼ المادة الغذائية ووصفي .4

او االسـ الكيماوي لممادة المضافة وشيادة مف   Eلممواد االضافية يجب استخداـ الحرؼ  .5

  .ج بانيا اضافة غذائيةالمنت

 .الستيراد النباتات المجففة يجب ذكر اسـ المنتج .6

  .لممادة (PH) الرقـ الييدروجينيلممواد المعمبة يجب تسجيؿ  .7

اذا كاف المنتج غير مستيمؾ في البمد المصدر يجب اف يكوف ىنالؾ تصريح مف المنتج باف  .8

 .السمعة خاصة باالستيراد الفمسطيني)الطحيف مثال(

 ستندات التي يجب تقديميا لمتراخيص:الم

  .تصريح مف الوزارة المعنية باف المنتج والمصنع تحت اشرافيا .1

  .لإلنتاجرخصة المصنع  .2
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 . ISO22000او  ISO9000شيادة  .3

4. Free Sale Certificate. 

  .شيادة صحية .5

 .شيادة تحميؿ .6

7. Phytosanitary Certificateفي أي تمر  : وىي شيادة خاصة لممنتوجات الزراعية التي

 ...الخ. تركيبة كيميائية مثؿ القمح، القيوة، االرز، الخضار، الفواكو،

 

 عممية التخميص:

 :تخميص المواد الغذائية العادية الغير حساسة يتـ تقديـ المستندات التالية

 .نسخة او االصؿ عف شيادة مستورد مسجؿ .1

 .نسخة او االصؿ عف شيادة استيراد المادة .2

 .Invoice فاتورة مف المصدر .3

4. Gate pass. 

 .بوليصة الشحف .5

 .االيفاء بشروط رخصة المستورد المسجؿ .6

 .االيفاء بشروط رخصة االستيراد لممادة .7

 .ايصاؿ دفع التكاليؼ .8

، وحسب شروط االستيراد يعطى اذف لتخميص السمعة يابعد تقديـ المستندات لموزارة المعنية والتحقؽ ب

 .يوجد تطابؽ تاـ مع الرخص المسبقةا لو او يطمب فحصيا او اعادة المستندات فيم
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 الزراعة:قسم 

، ونقميا مف اسرائيؿ الى مناطؽ السمطة قسـ الزراعة مسؤوؿ عف استيراد وتصدير الحيوانات ومنتجاتيا

توضع الحيوانات المستوردة ، الفمسطينية. وليذا القسـ وحدة تشرؼ عمى المعابر البحرية والبرية والجوية

مف سالمتيا وجودتيا يسمح بتسريحيا  التأكدوبعد  انتشار امراض معدية،ز صحي لمنع في حج

  .استيالكياو 

  :يقسـ قسـ التراخيص الى قسميف

 .القسـ البيطري .1

 .االشجارقسـ النباتات و  .2

  :قسم حماية النباتات

يشترط عمى مستورد النباتات اف يشرؼ ىذا القسـ عمى النباتات ومنتجاتيا المستوردة مف الخارج و 

، اضافة الى التراخيص والمتطمبات الالزمة حسب مى شيادة طبية مف الدولة المصدرةحصؿ مقدما عي

 المتطمبات المتفؽ عمييا.

 

 دور المخمص الجمركي . 1.2.3.2

  :يمالى العميؿ الجمركي لمعرفة ما ييجب عمى المستورد ارساؿ نسخة مف ىذه االوراؽ 

  .التصاريح واالذونات المطموبة .1
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 .والضريبةمارؾ قيمة الج .2

 .أي مبالغ اضافية )نسبة الدفع و ضريبة الشراء( .3

  .العمولة والمصاريؼ االخرى .4

فحص السمعة اذا كانت ضمف االتفاقيات تفاقية تجارية بيف دولة المورد والمستورد، و أي ا .5

  .التجارية

 التصاريح لممواد الغذائية والصحية:الرخص و 

  ة الصحة االسرائيمية سنوي قبؿ استيراد المنتجيجب الحصوؿ عمى تصريح استيراد مف وزار. 

 يجب الحصوؿ عمى موافقة وزارة الصحة االسرائيمية لكؿ شحنة.  

  تعمؿ وزارة الصحة عمى طمب فحص مخبري لمنتجات معينة)في بعض االحياف تحتاج

 .(حوصات المخبرية الى فترة اسبوعيفالف

  عمى شيادة تحميؿ مفصمةمف اجؿ تحديد التعرفة الجمركية لمصنؼ يجب الحصوؿ. 

 نوعية المواد الغذائية المستوردةمى مسؤولية المستورد عمى سالمة و التأكيد ع.  

 التأكيد عمى حصوؿ المستورد عمى تصريح وزارة الصحة قبؿ استيراد المنتج. 

 المواصفات ...الخ مما يدؿ عمى ؤولية المستورد الحفاظ عمى وثائؽ، شيادات، تحميؿمف مس ،

  .مة االغذية بناء عمى طمب الجيات الرقابيةجودة السال

  النظـمتابعة أي تعديالت في القوانيف و المستورد ىو المسؤوؿ عف.  

  مف الطمبات المقدمة لممواد الغذائية المستوردة3سيتـ اخذ عينات الواردات ما ال يقؿ عف %.  

 تورد فاقد الثقة( في في حاؿ مخالفة المستورد لقوانيف االستيراد فانو يدخؿ في قائمة ) مس

  .شحنة او كؿ شحنة مستوردة لمدة سنة 13المخالفة االولى يتـ فحص 
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 اجراءات تخميص البضائع:

ضائع لمناطؽ يسمح لممستورديف االسرائيمييف او المستورديف مف مواطني السمطة الفمسطينية باستيراد الب

  :الطرؽ التالية تخميصيا مف رقابة سمطة الجمارؾ في احدىالسمطة الفمسطينية و 

 .حسب نوع البياف .1

 بياف عادي: اذا كانت البضائع في الميناء او مخزف بضائع. 

 بياف تخميص مف المخزف: اذا كانت البضائع مخزنة في مخزف مرخص. 

 

 وفؽ ىوية المخمص: .2

 التخميص حسب بياف استيراد عمى اسـ المستورد. 

 بعد نقؿ و س المستورد االصمي ليالبضائع و  التخميص حسب بياف استيراد عمى اسـ صاحب

 .الممكية وفؽ االجراءات المعتمدة

 :تصريح األوتونومية

 الوجية النيائية لمبضائع ىي مناطؽ السمطة ر كؿ الشروط الالزمة لالستيراد و في حاؿ توف

  .الوطنية الفمسطينية يعرؼ بياف االستيراد ب )بياف االوتونومية(

  دي الى تحويؿ ضرائب االستيراد لمسمطة الفمسطينيةادخاؿ كود االوتونومية  في البياف يؤ.  

 اصدار رخص االستيراد:

( كؿ طرؼ يصدر رخص االستيراد لممستورديف المسجميف لديو ويكوف 8)3البند  تبعا التفاقية باريس

 .المتفقةمسؤوؿ عف تطبيؽ الشروط المتبعة و 
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لسمطة الفمسطينية وليس مف وفقا لذلؾ يحصؿ المستوردوف الفمسطينيوف عمى رخص استيراد مف ا

 اسرائيؿ

ة )ما عدا رخص ، يتـ ادخاؿ رخص االستيراد عف السمطة الفمسطينيلتمكيف عمؿ النظاـ بشكؿ عادي

بيت ايؿ ف خالؿ مكاتب االتصاؿ في ايريز و ، الى نظاـ الحاسوب االسرائيمي موزارة المواصالت (

فمسطينية، اذا لـ يتـ ادخاؿ رخصة االستيراد ويتـ تسجيؿ الرقـ المحوسب خطيا في رخصة االستيراد ال

 .في نظاـ التجارة الخارجية ال يقـو موظفو الجمارؾ بتخميص البياف

، اذا تـ تسجيؿ الرخصة الفمسطينية يعمؿ حسابيا وال يطمب مف المستورد رخصة استيراد اسرائيمية

ما عدا ) د الشرعية في اسرائيؿوط االستيراعمى المستورديف الفمسطينييف المسجميف االيفاء بجميع شر و 

 (  A2و A1الموائح 

يجب   A2و   A1عمى المستورد اف يقدـ رخصة مف السمطة الفمسطينية لتخميص البضائع مف الموائح 

 .ايرز ادخاؿ مثؿ ىذه الرخصة عبر الحاسوب في بيت ايؿ و

 :A2و  A1تخميص البضائع في الموائح 

باريس( تستطيع السمطة الفمسطينية اف تحدد سياسة االستيراد  ( لمممحؽ الخامس )اتفاؽ2)3وفؽ المادة 

 :كما يمي  A2و  A1بالنسبة لمبضائع في الموائح 

تشمؿ بضائع معينة مصنعة في البالد العربية بشكؿ عاـ وفي االردف ومصر بشكؿ  A1الالئحة 

ستيراد االسرائيمية، خاص، تستطيع السمطة تحديد الرسوـ الجمركية وال تسري عمييا قوانيف شرعية اال

 :ىذه الالئحة تشمؿ البضائع االتية

 سكر.  
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 ارز. 

 الخضروات المجففة.  

 حبوب الحمص. 

 القطف. 

  ة.الذر 

 الخراؼ الحية. 

 بذور الكاكاو. 

تشمؿ بضائع معينة يمكف استيرادىا الى االراضي الفمسطينية مف كؿ العالـ )الدوؿ  A2الالئحة 

منيا محظور في اسرائيؿ، ايضا بالنسبة ليذه الالئحة تحدد السمطة االسالمية( وحتى اف كاف االستيراد 

الفمسطينية الجمارؾ  وال تسري عمييا شروط شرعية االستيراد الى اسرائيؿ، ىذه الالئحة تشمؿ البضائع 

 التالية:

 الخراؼ.  

 القيوة. 

 الشاي.  

 حبوب الكاكاو. 

 الزيوت. 

 لحـو البقر والخراؼ. 

 حبوب السمسـ والبطاطس. 

 جوؿ الحيةالع. 
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 السكر. 

 االرز. 

 الخضروات. 

 القطف.  

 القمح. 

 الذرة. 

 االجراءات التي يجب اف يتبعيا مخمص الجمارؾ:

رخص االستيراد الصادرة عف السمطة الفمسطينية تدخؿ الحاسوب في مكاتب االرتباط مثؿ أي  .1

  .رخصة استيراد اخرى

 .ية فقطببياف اتونوم A2و  A1مف الممكف تخميص البضائع في الموائح  .2

بشرط تقديـ شيادة منشأ مف الدولة العربية   A1مف الممكف تخميص البضائع في الالئحة .3

 .المصدرة

باف المستورد حصؿ عمى رخصة مف السمطة  التأكدقبؿ ادخاؿ البياف عمى المخمص  .4

اف الرخصة ادخمت في نظاـ الحاسوب و  A2و  A1الفمسطينية الستيراد البضائع في الموائح 

 )نظاـ التجارة الخارجية(. االسرائيمي

  .يجب االنتباه عند تسجيؿ الكميات حسب المقياس المعتمد في التعرفة .5

و في مثؿ  A2و  A1لف يسمح الحاسوب بتخميص بضائع تزيد كميتيا عف المسموح بالموائح   .6

ىذه الحالة تخمص البضائع حسب سياسة االستيراد االسرائيمية بما فييا قيمة الضرائب وشرعية 

 .ستيراداال



34 
 

  .عمى البضائع االيفاء بشروط االستيراد المحددة بالرخصة الفمسطينية .7

 

 :قوانين المنشأ

وقعت عمى اتفاقية تجارة مع اسرائيؿ والمرفؽ ليا  يالمستوردة مف احدى البمداف التالبضائع الناشئة و 

يات كما ىو متبع في ، تطبؽ عمييا االتفاقوالمستوردة مف السمطة الفمسطينيةمستندات تفضيؿ مقبولة 

  .اسرائيؿ

يتـ قبوؿ مستندات التفضيؿ المختمفة حتى لو سجؿ في خانة " بمد اليدؼ" بدؿ اسرائيؿ اسماء اخرى 

، او قطاع غزة او الضفة الغربية او اسـ مدينة في السمطة الفمسطينية وال يقبؿ : السمطة الفمسطينيةمثؿ

  .أي مستند تفضيمي سجؿ فيو كممة " فمسطيف"

  :غالق الحاويات المعدة لمسمطة الفمسطينيةا

  عمى مالؾ البضائع او المخمص الجمركي اغالؽ أي حاوية بحرية معدة لمسمطة الفمسطينية

رد بقفؿ جمركي قبؿ خروجيا مف منطقة الميناء او ساحة الحاويات في حاؿ كاف المستو 

 .تفحصفي حاؿ فحصت الحاوية امنيا اـ لـ المخمص فمسطيني او اسرائيمي و 

  عمى مخمص الجمارؾ تسجيؿ رقـ القفؿ عمى مستندات االرسالية قبؿ تسميميا الى السائؽ

  .المسؤوؿ عف ايصاؿ الحاوية الى وجيتيا

 يمكف تسجيؿ المبمغ الذي دفع مقابؿ القفؿ في المجاؿ "قيمة القفؿ" في البياف الجمركي.  
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 ىي مغمقة بنفس القفؿ الذي ركب ى المعبر في السمطة الفمسطينية و عمى الحاوية اف تصؿ ال

بالميناء او ساحة الحاويات والذي سجؿ رقمو عمى مستند االرسالية بمسؤولية صاحب البضائع 

 .والسائؽ

 الفصل الثالث

 المؤسسات والجيات ذات العالقة في نظام استيراد الغذاء في فمسطين

وغير ذلؾ مف الوثائؽ كشرط  إجراء إداري يستدعي تقديـ طمب يعرؼ نظاـ تراخيص االستيراد بانو

عممية الترخيص ىي أداة مف الجيات الحكومية ذات العالقة، وتعتبر  مسبؽ لمقياـ بعمميات االستيراد

باإلضافة إلى ذلؾ فإف الترخيص ىي  ،حكومية لمتحكـ ومراقبة حركة البضائع عبر الحدود الوطنية

عاممة تفضيمية، وضماف استيفاء متطمبات آلية لفحص وتطبيؽ السياسات التجارية فيما يتعمؽ بمنح م

  . الموافقات المسبقة، إضافة إلى استيفاء متطمبات الصحة واألمف اإلجبارية

 وزارة االقتصاد الوطني  1.3

قامت السمطة الوطنية الفمسطينية بتوقيع عدد مف االتفاقيات التجارية عمى المستوى الدولي واإلقميمي 

، ونظرا لموضع واالنفتاح عمى األسواؽ الخارجية اري مع العالـ الخارجيمف شانيا تسييؿ التبادؿ التج

االستثنائي لمسوؽ الفمسطينية والترابط المعقد مع االقتصاد اإلسرائيمي وعدـ إمكانية الفصؿ التاـ بيف 

السوقيف، تـ توقيع اتفاقية باريس مع اإلسرائيمييف والتي تنص عمى العمؿ مف خالؿ اتحاد جمركي 

، مع مراعاة احتفاظ السمطة الفمسطينية اتخاذ بعض عمى المستورديف مف كال الجانبيف ينطبؽ

 )وزارة االقتصاد ، دليؿ االستيراد( .اإلجراءات التي تتفؽ مع المصمحة االقتصادية لمسوؽ الفمسطينية
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ب في ، وىذا التسمسؿ لمتاجر الذي يرغاستيراد مواد غذائية الى فمسطيف حركة التاجر الذي يرغب في

 :وعدـ االستيراد عف طريؽ تاجر اسرائيمي االستيراد مف خالؿ القنوات الرسمية

بعد الزيارة الميدانية لوزارة االقتصاد الوطني والتحدث مع رئيس قسـ خدمة الجميور في دائرة االدارة 

 لتعامؿلحصوؿ عمى رقـ االعامة لمتجارة تبيف اف عمى التاجر الراغب في استيراد المواد الغذائية ا

او المكاتب الفرعية في ( وذلؾ في مقر وزارة االقتصاد الوطني بالتجارة الخارجية )رقـ مستورد

وعميو  (،الشركاتاالفراد و )ويوجد نوعيف لمحصوؿ عمى رقـ التعامؿ بالتجارة الخارجية  ،المحافظات

  حالة االفراد:التوجو الى خدمات السجؿ التجاري لمحصوؿ عمى شيادة تسجيؿ تاجر ويطمب منو في 

  تعبئة نموذج تصريح احتراؼ تجارة ويتـ توقيع الطمب شخصيا مف التاجر اماـ اميف السجؿ 

 (3.)ممحؽالتجاري وذلؾ في أي محافظة متواجد بيا التاجر

 (3.)ممحؽتعبئة طمب تسجيؿ في السجؿ التجاري 

 صورة ىوية.  

 وكالة عدلية في حاؿ قدـ الطمب مف خالؿ الغير.  

  عضوية مف الغرفة  \او سند ممكية او ما يثبت انو تاجر) رخصة حرؼ وصناعات عقد ايجار

 (.اتفاقية بيف المالؾ والتاجر \التجارية 

 دفع رسوـ.  

 زمف انياء المعاممة ساعة واحدة. 
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 اما في حاؿ الشركات يطمب منو:

  السجؿ  تعبئة نموذج تصريح احتراؼ تجارة ويتـ توقيع الطمب شخصيا مف التاجر اماـ اميف

 (3.)ممحؽالتجاري وذلؾ في أي محافظة متواجد بيا التاجر

 (3.)ممحؽتعبئة طمب تسجيؿ في السجؿ التجاري 

 عقد تأسيس الشركة والنظاـ الداخمي لمشركة. 

 صورة ىويات الشركاء. 

 رسوـ. 

 .زمف انياء المعاممة ساعة واحدة 

ت يرفع الطمب الى دائر االستيراد بعد تقديـ الطمب في قسـ خدمة الجميور واستوفاء جميع المتطمبا

والتصدير لمحصوؿ عمى رقـ  التعامؿ بالتجارة الخارجية  ) رقـ المستورد (  ويطمب مف كؿ تاجر 

 حسب تصنيفو:

 االفراد:

 صورة عف شيادة سجؿ تاجر.  

 صورة عف اليوية الشخصية.  

 فتح ممؼ ضريبي اذا كاف التاجر جديد او براءة ذمة مف الجمارؾ. 
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 اء المعاممة نصؼ ساعة.زمف اني  

 الشركات:

 )صورة عف شيادات الشركة )اسماء المساىميف. 

 صورة عف طمب تسجيؿ الشركة.  

 فتح ممؼ ضريبي اذا كانت الشركة جديدة واذا كانت قائمة يطمب براءة ذمة مف الجمارؾ.  

 .زمف انياء المعاممة نصؼ ساعة  

سـ ويتـ النظاـ ويبعث الى االدارة العامة لمق بعد ذلؾ يقوـ الموظؼ بإدخاؿ الطمب الكترونيا الى

، ومف ثـ يتـ مراسمة الطرؼ االسرائيمي في بيت ايؿ عف طريؽ موظؼ الموافقة عميو الكترونيا

يتـ ؼ المسؤوؿ عف ممؼ رقـ المستورد و العالقات ويحمؿ الطمبات يدويا الى ىناؾ وتسمـ الى الموظ

ويمنح التاجر رقـ التعامؿ بالتجارة الخارجية ) رقـ  ،الى عشرة اياـالموافقة عمييا خالؿ اسبوع 

المستورد( ومدة سرياف ىذا الرقـ عاـ واحد مف تاريخ صدوره لالستيراد ولو لمرة واحدة ومف ثـ يتـ 

تثبيتو وال يحتاج الى رقـ مستورد جديد، ويتـ تعميـ ىذا الرقـ عمى جميع المعابر البرية والبحرية 

 والجوية.

مى الطمب مف الجانب االسرائيمي وحصوؿ التاجر عمى رقـ التعامؿ بالتجارة الخارجية ) بعد الموافقة ع

جمركي )فمسطيني او اسرائيمي( ليتابع المخمص الالتاجر الذىاب الى  جب عمىرقـ المستورد( ي

اجراءات االستيراد في الجانب االسرائيمي، ويحدد نوع الرقـ الجمركي لممنتج سير اجراءات االستيراد 

 باقي الوزارات المعنية. وزارة االقتصاد الوطني و  مف التراخيص الالزمة مف
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زارة بعد اف يحدد التاجر نوع البضائع التي سوؼ يستوردىا عميو التوجو الى دائرة االستيراد في و 

 .االقتصاد الوطني

ستيراد وبعد التحدث مع رئيس قسـ االستيراد والتعرؼ عمى الية تقديـ طمب الحصوؿ عمى رخصة اال

 :لخص ما ورد في الخطوات التالية

أو أحد مكاتب  ،قتصاد الوطني / دائرة االستيراديتـ الحصوؿ عمى ىذه النماذج مف وزارة اال

ت أو مكاتب المحافظات مجانًا. ويتـ تعبئتيا طباعة وبالمغة اإلنجميزية فقط في أحد مكاتب الخدما

 فرد(. ،ؿ الجية المستوردة )شركةيوقع ويختـ الطمب مف قب ،وكالء التخميص العاـ

، يتـ منح رخص االستيراد مف قبؿ وزارة االقتصاد الوطني تبعا الى قوائـ تحدد تبعا الى اتفاقية باريس

 :تقسـ ىذه الرخص الى ثالث فئات عمى النحو التاليو 

  : A1.A2 &Bاالستيراد حسب القوائـ رخص :أوالً 

ىي القوائـ التي يحؽ لمطرؼ الفمسطيني أف يحدد مواصفاتيا ومعدالت الجمارؾ وضريبة الشراء 

 A1 يجب أف تكوف البضائع المستوردة بموجب القائمة، و والرسوـ والضرائب اإلضافية عمى الكميات

، A2أما البضائع المستوردة بموجب القائمةمنتجة محميا في األردف أو مصر أو بمداف عربية أخرى. 

فيجب استيرادىا مف البمداف العربية واإلسالمية وبقية دوؿ العالـ وتخضع البضائع التي تستورد بموجب 

 (4)ممحؽ.لممقاييس اإلسرائيمية B القائمة

 

 

 : (QUOTA ) : رخص االستيراد حسب نظاـ الحصصثانياً 

http://www.mne.gov.ps/mnemodules/ablist.html
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واليات المتحدة واالتحاد األوروبي وتركيا بكميات محددة ىي مجموعة مف السمع المستوردة مف ال

 :وبكميات قميمة وتوزع ضمف شرطيف (،4)ممحؽومخفضة مف الرسـو الجمركية والضرائب

 أف تمنح أو تمنع دوف ابداء األسباب. 

 تعطى ليا حسب الصنؼ. 

 : رخص االستيراد األخرى     ثالثاً 

عمى رخصة استيراد ألسباب مختمفة لذلؾ يرجى  ىي رخص لمسمع التي يتطمب استيرادىا الحصوؿ

 (3)ممحؽ.مراجعة الوزارة في ىذا الموضوع

 حيث يتكوف كؿ نموذج مف ثالثة أوراؽ مكربنة بألواف  ،يتكوف طمب االستيراد مف أربعة نماذج

 :اخضر( وىذه النماذج ىي ر،احم ،مختمفة )ابيض

 . رخص االستيراد بالعربية واإلنجميزية .1

 . د بالعبرية واإلنجميزيةرخص االستيرا .2

 . عرض طمبية بالعربية واإلنجميزية .3

 . عرض طمبية بالعبرية واإلنجميزية .4

 كما يجب أف يشتمؿ عمى ، يجب أف يكوف الطمب نظيفًا خاليًا مف الشطب أو الكتابة باليد

 .وذات منشأ واحد ،عة واحدة برقـ تعرفو جمركي واحدبضا

  أو ألحد مكاتب الوزارة في المحافظة ، )السجؿ( لتدقيقويراداالستيراد إلى دائرة االستيسمـ طمب

 .والتي بدورىا تدققو وترسمو إلى مقر الوزارة الرئيسي في راـ اهلل
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 ومف ثـ تقـو دائرة االستيراد في الوزارة بوضع رقـ المعابر عمى الرخصة وتسميميا لممستورد. 

 ف المادة المستوردة بحاجة لترخيص مراجعة دائرة االستيراد أو المخمص الجمركي لمتأكد مف أ

 . خاص مف الوزارة أـ ال قبؿ القياـ بعممية الشحف

 :محتويات وبنود نموذج رخصة االستيراد

 الترخيصـ رق : 

الطمب أما وىو رقـ الكمبيوتر المكوف مف تسعة أرقاـ يحصؿ عميو بعد الموافقة النيائية عمى 

 .منىيوضع عمى الزاوية الي ،الرقـ المتسمسؿ لمطمب

 اسـ المستورد: 

ؼ الالتينية أما اسـ الشركة فيكتب باألحر  ،شركة أو الشخص ) المسجؿ الفردي (وىو اسـ ال

  ؿ:مثا ،والمفظ العربي

  :الشركة الوطنية لمتجارة واالستثمار تكتب كالتالي

Al – sharikah Al– Wattaniyyah Lel – tijarah Wal- istithmar 

 عنواف المستورد: 

 . الشركة وعنواف مراسالتيا كما ىو مبيف في شيادة تسجيؿ الشركةمكاف عمؿ 

 رقـ بطاقة المستورد: 

 .أو رقـ اليوية لممسجؿ الفردي ،ىو نفس رقـ تسجيؿ الشركة

 اسـ المادة المستوردةاعةنوع البض :. 
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 أساس السعر: 

  (.الثمف والتاميف وأجرة الشحف ( CIF و ،التسميـ عمى ظير السفينة(( FOB يكتب

 وع التوضيبن : 

الكيفية التي لفت أو عمبت أو أرسمت بيا البضاعة إلى عنواف المستورد ويمكف أف يكوف ذلؾ 

في صناديؽ كرتوف أو خشب أو لفائؼ حره أو أكياس , أو تحميميا عمى شاحنات ) كالغنـ ( 

 . خالؿ نقميا

 وحدة القياس: 

 1 kg يكتب إذا كانت البضاعة موزونة . 

 1 m ت البضاعة تقاس طوالً يكتب إذا كان . 

 1m2 يكتب إذا كانت تقاس مساحة . 

 1-PC إذا كانت البضاعة مباعة بالقطع . 

 . ( سيجارة1000أما وحدة قياس السجائر فيي )

 . الغالوف كوحدة قياس ،الدزينة، مالحظة: يجب تجنب ذكر الطف

 مجموع وحدات البضاعة المستوردةالكمية : . 

 ر.ياس المعتمدة بالدوالمف وحدة الق: ثسعر الوحدة  

مالحظة: إذا كانت البضاعة مف نفس النوع ولكف حجميف مختمفيف )أو أي اختالؼ آخر( 

 . Average عندىا يؤخذ مع السعريف ويكتب مقابؿ السعر كممة

 القيمة بعممة الشراء : 

 .البضاعة المستوردة بالعممة التي اشتريت بيا سواء أكاف ذلؾ بالدوالر أو غيره



43 
 

 ة بالدوالر األمريكيالقيم : 

 .إذا كانت البضاعة مشتراه بعممة غير الدوالر يحوؿ مجموع قيمتيا بالدوالر األمريكي

 اسـ البمد الذي اشتريت منو البضاعةبمد الشراء : . 

 اسـ البمد الذي صدرت منو البضاعةبمد التصدير : . 

 اسـ بمد المنشأبمد المنشأ : . 

 ي اشتريت منيا البضاعة: يذكر اسـ الشركة التاسـ المورد . 

 ر: مف بمد التصديعنواف المورد. 

 تاريخ انتياء الرخصةصالحية الترخيص : . 

 الميناء أو المعبر الذي ستدخؿ منو البضاعةميناء الدخوؿ : . 

 (2011)فمسطيف، وزارة االقتصاد الوطني،

د استيرادىا يجب بعد حصوؿ التاجر عمى رقـ المستورد ورخصة االستيراد الخاصة بالبضاعة المرا

وزارة الزراعة اذا لـز س والى وزارة الصحة الفمسطينية و عميو التوجو الى مؤسسة المواصفات والمقايي

مباشر مف قبؿ وزارة االقتصاد ولكف ال يوجد توجيو واضح و  ،البضاعة االمر وذلؾ حسب النوع

ف التاجر يجب عميو العودة الى الوطني الى التاجر ليكمؿ سير اجراءاتو مف باقي الوزارات مع العمـ ا

وزارة االقتصاد الوطني وتحديدا الى دائرة حماية المستيمؾ الستكماؿ اجراءات مطابقة بطاقة البياف 

وفتح ممؼ لمتاجر في القسـ، ومف ثـ اعادة نسخة مف بطاقة البياف مختومة مف دائرة حماية المستيمؾ 

 الى مؤسسة المواصفات والمقاييس.
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 سسة المواصفات والمقاييس مؤ  2.3

صاد الوطني وذلؾ مساعدة تمت زيارة المؤسسة مف توجيو مف قبؿ رئيس قسـ االستيراد في وزارة االقت

، وبعد التحدث مع رئيس قسـ االستيراد في المؤسسة قاـ بشرح عمؿ المؤسسة بشكؿ عاـ لي كباحث

 نظاـ االستيراد ويتمخص ذلؾ باالتي: بما يتعمؽ باستيراد المواد الغذائية وما ىو دور المؤسسة في

  :تشريع المواصفة الغذائية .1

مؤسسة المواصفات والمقاييس ىي المشرع لممواصفة الغذائية لممواد المستوردة ويتـ التأكد مف تطبيؽ 

 .المواصفة مف الجيات ذات العالقة ىذه

  :اعتماد بطاقة البيان لممنتج الغذائي المستورد .2

 : اد بطاقة البياف في الوضع الحاليمؤسسة المواصفات والمقاييس العتم الية العمؿ المتبعة في
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كشؼ عمى مواد مستوردة(  -طمب فحصطمب سماح استيراد لمنتج غذائي ) ا. يقوـ التاجر بتقديـ

وتتـ عممية الفحص والكشؼ (، 3.)ممحؽوالموافقة عمى بطاقة البياف موجو الى وزارة االقتصاد الوطني

ج تلممطابقة مع المواصفة الفمسطينية ذات العالقة لممنوردة بناءا عمى طمب التاجر و لمستعمى المواد ا

  .الغذائي وذلؾ لمحصوؿ عمى ترخيص تسويؽ او استخداـ

 :ب. يتـ طمب اوراؽ الشحنة مف التاجر

 .. فاتورة الشحنة1 

 .. قائمة التعبئة2 

 .. بوليصة الشحف3 

 شيقؿ 100ج. دفع رسـو المعاممة  

تقديـ طمب اعتماد بطاقة البياف لممنتج الغذائي المراد استيراده مرفؽ بطاقة البياف لممنتج بالمغة د. يتـ 

  .العربية

بعد تقديـ الطمب لدائرة االستيراد في المؤسسة وفي حالة اف المنتج موجود داخؿ الميناء او الطرؼ 

االستيراد باستكماؿ اجراءات  الحدودي االخر ويقـو التاجر بدفع غرامة عميو فانو  يتعيد لدى قسـ

الى مخازف التاجر وقبؿ  ااعتماد بطاقة البياف واف يعمؿ ما يمـز إللصاقيا عمى المنتج بعد وصولي

 طرحيا في السوؽ والكشؼ عمييا مف قبؿ المؤسسة.

ويتـ اعطاء التاجر كتاب عدـ ممانعة إلدخاؿ المنتجات موجو الى وزارة االقتصاد الوطني، وىذا 

 عمى التاجر مف دفع غرامات تأخير لمجانب اإلسرائيمي.تسييال 
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اما اذا كاف المنتج في بمد المنشأ وكاف ىناؾ نواقص في بطاقة البياف او أي طمبات فعمى التاجر اف 

  .يستوفييا قبؿ استيرادىا

 لية اعتماد بطاقة البيان: آ

ية المواصفة الفمسطينية الخاصة تتـ عممية اعتماد بطاقة البياف لممنتجات الغذائية المستوردة لتمب

 ، كما يمي:اصفة الفنية ذات العالقة بالمنتجببطاقات البياف  ومتطمبات المو 

بطاقة البياف لممنتج الغذائي المراد استيراده بالمغة العربية ) في حالة اف المنتج مف دولة  قدـت .1

قبؿ محمؼ معتمد مف وزارة غير عربية يقوـ التاجر بترجمة بطاقة البياف الى المغة العربية مف 

 العدؿ(

تدخؿ بطاقة البياف الى لجنة اعتماد بطاقة البياف ويتـ تحديد المواصفة الفمسطينية بناءا عمى  .2

  .نوع المنتج

يتـ الرجوع الى مواصفة المنتج وبند بطاقة البياف المعروفة بالوسـ ويجب اف يكوف عمى بطاقة  .3

  .ةالبياف لممنتج كؿ بنود الوسـ في المواصف

اذا وجد نقص في بطاقة البياف وفقا لمواصفة المنتج يتـ ابالغ التاجر بيذا النقص ويجب عميو  .4

  .تعديمو ومف ثـ اعادتو الى المجنة

في حاؿ استوفاء جميع متطمبات مطابقة بطاقة البياف تختـ مف قبؿ المجنة ويذىب التاجر الى  .5

تـ اعتمادىا وختميا وتوضع نسخة منيا دائرة حماية المستيمؾ في وزارة االقتصاد الوطني وي

  .في ممؼ التاجر
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بإرجاع نسخة مف بطاقة البياف المختومة مف دائرة حماية المستيمؾ الى المؤسسة  يقوـ التاجر .6

  .وتوضع في ممؼ التاجر

 

 

 

 :استثناءات

وـ دائرة في حاؿ وجود نقص في اعتماد بطاقة البياف لممنتج الغذائي وكاف المنتج في مخازف التاجر تق

المعمومات الناقصة عميو)اسـ  الستيفاءعمى المنتج  ؽحماية المستيمؾ بإعطاء موافقة عمى وضع ممص

 .ويكوف ىذا االستثناء لمشحنة الحالية فقط المستورد مثال(

في حاؿ استحداث مواصفة او تعديؿ مواصفة لمنتج غذائي يتـ االعالف عنو في وسائؿ االعالـ 

، بفترة سماح أي فترة زمنية روني لمؤسسة المواصفات والمقاييسالموقع االلكت الرسمية باإلضافة الى

 .تحددىا المؤسسة لتطبيؽ ىذا التعديؿ او االستحداث لتمؾ المواصفة وذلؾ ليقـو التاجر بما يمـز

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 وزارة الصحة الفمسطينية  3.3

البيئة وتقديـ طمب اذف استيراد في  عمى التاجر الراغب باستيراد مواد غذائية التوجو الى دائرة صحة

 قسـ الرقابة عمى الغذاء ويطمب منو:

 الفاتورة االولية.  .1

 شيادة تحميؿ مف الشركة المصنعة.  .2

 رخصة حرؼ وصناعات لمستودع لخزف المواد الغذائية. .3

 ـقدويتـ منحو اذف استيراد، وعندما يقوـ المستورد بعممية االستيراد وتدخؿ البضائع مخازف التاجر يت

 بطمب الحصوؿ عمى اذف تسويؽ ويطمب منو المستندات التالية:

 .. البياف الجمركي )بياف الدخوؿ(1

 تبيف كمية الغذاء الداخمة في ىذه الشحنة. Performa invoice . الفاتورة )محتويات اإلرسالية(2

3. Packing list تبيف تاريخ تعبئة الحاوية لممادة الغذائية واصنافيا وكمياتيا. 

 . واحدة أو أكثر مف الشيادات التالية )حسب نوع األغذية(:4

   شيادة منشأ(Origin certificate.) 

 شيادة حالؿ. 
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 جاتيما مصدقة مف السفارة الفمسطينية في بمد تشيادة ذبح حالؿ لتصدير المحـو والدواجف ومن

 .المنشأ

 لمادة الغذائية مرخص وىذه الشيادة يجب اف تفيد باف المصنع المنتج ليذه ا :شيادة صحية

لإلنتاج و تتوفر فيو االشتراطات الصحية و اف ىذه المادة الغذائية الواردة في االرسالية 

 مطابقة لممعايير الصحة كما يسمح بتداوليا في بمد المنشأ.

 شيادة تحميؿ. 

  .شيادة خمو مف اإلشعاع لممواد الغذائية مف الدوؿ التي يوجد بيا تموث إشعاعي 

 البيع شيادة حرية. 

  شيادة صحية بيطرية مصدقة مف السفارة الفمسطينية او مف يمثميا تفيد اف المحوـ مصدرىا

حيوانات سميمة خضعت لمفحوصات البيطرية الالزمة مف قبؿ اطباء بيطريف واف عممية الذبح 

  .ظروؼ صحية في مسمخ مرخص واف المحوـ مطابقة لممعايير الصحيةبتمت 

 ( وثيقة ما قبؿ الرحمةPre-trip inspection ووجودىا يعني انو تـ الكشؼ عمى الحاوية )

المخصصة لنقؿ ىذه االغذية بشكؿ سميـ ضمف درجات الحرارة المقررة  باإلضافة الى قراءات 

  .لدرجات الحرارة اثناء الرحمة مف تاريخ تعبئة الحاوية و حتى وصوليا

 صفات والمقاييس الفمسطينيةاعتماد بطاقة البياف لممادة الغذائية مف مؤسسة الموا.  

 . أي مستندات أو شيادات أخرى تطمبيا السمطات المختصة في فمسطيف.5
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 وزارة الزراعة  4.3

تـ زيارة وزارة الزراعة بناءا عمى توجييات مف دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة الفمسطينية وذلؾ 

مى منتجات المحوـ واالسماؾ ،وبعد اخذ تسييال لعممي كباحث حيث اف دور وزارة الزراعة يقتصر ع

غذائية مف  ادةعمى التاجر الذي يرغب في استيراد مالمعمومات مف قسـ التسويؽ في الوزارة يترتب 

طمب الموافقة تقديـ صنؼ المحوـ و االسماؾ مف حصص الكوتو المقررة مف وزارة االقتصاد الوطني 

ستيراد ويقدـ الطمب بقيمة الحصة المأخوذة مف قبؿ وزارة الفنية المعروفة بإذف االستيراد قبؿ عممية اال

 ، عف طريؽ االجراءات التالية:طنياالقتصاد الو 

 طمب لمديرية الزراعة او مديرية البيطرة  يتضمف: .1

 .استدعاء لمدير الدائرة )الزراعة  او البيطرة( في المحافظة 

 (الفاتورة )محتويات اإلرسالية Performa invoice.   

 حية، تسمح الستيراد المواد الغذائية)المحـو واالسماؾ(شيادة ص. 

 .شيادة صحية بيطرية 

  تعيد بتوريد منتجات حيوانية)مفاده تبميغ وزارة الزراعة او البيطرة او الصحة ألخذ

 .عينات(

بعد تقديـ الطمب يقوـ مدير الزراعة او البيطرة بمخاطبة مدير عاـ التسويؽ داخؿ وزارة  .2

  .الزراعة
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مف ثـ اعادتو يقية مف اجؿ اعداد اذف التسويؽ و كتاب مع الطمب لدائرة الخدمات التسو يحوؿ ال .3

 .الى مدير عاـ التسويؽ لممصادقة عميو

ذلؾ لممصادقة وارفاؽ اذف االستيراد مع الطمب و يتـ مراسمة االدارة العامة لمخدمات البيطرية  .4

 عميو مف قبؿ االدارة العامة لمخدمات البيطرية.

 اذف التسويؽ الى االدارة العامة لمتسويؽ لمراسمة الطرؼ االسرائيمي )بيت ايؿ(.يتـ اعادة  .5

اذف االستيراد الى وزارة الزراعة االسرائيمية)الخدمات البيطرية(  بإرساؿ يقـو الجانب االسرائيمي .6

 لممصادقة عمى الطمب.

العامة لمتسويؽ في  بعد المصادقة عميو مف الجانب االسرائيمي يعود اذف االستيراد الى االدارة .7

الوزارة  ومف ثـ يتـ مخاطبة الشركة المستوردة لتسميمو اذف االستيراد ودفع الرسـو ) المحـو 

شيكؿ  50، االسماؾ = شيكؿ رسـ اذف االستيراد 100الى  شيكؿ لكؿ طف باإلضافة  30=

وزارة شيكؿ رسـ اذف االستيراد( يدفعيا في البنؾ ويسمـ الوصؿ لم 100لكؿ طف باإلضافة 

 . ويحصؿ عمى اذف االستيراد

يتـ ارساؿ اذف التسويؽ الخاص بالمحوـ الى بيت ايؿ فقط اما االسماؾ يتـ تسميمو بعد مصادقة االدارة 

الحبوب والبقوليات ال تحتاج الى اذف تسويؽ او أي رخصة مف وزارة ، اما العامة لمبيطرة الفمسطينية

  .الزراعة

ؿ الجميد والفستؽ السوداني التي تحتاج الى تقديـ طمب استدعاء الى يوجد بعض المواد الغذائية  مث

وزير الزراعة باإلضافة الى تعبئة نماذج معينة)نماذج االقتصاد الوطني( ويطمب ايضا الفاتورة االولية 

 لمحصوؿ عمى اذف االستيراد. وشيادة تحميؿ المنتج
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 الفصل الرابع

 ف قطاع الغذاءوصاالتفاقيات التجارية و  1.4

يتـ استعراض في ىذا الفصؿ اىـ االتفاقيات التجارة التي ابرمتيا السمطة الوطنية الفمسطينية مع العالـ 

 والتي تتعمؽ باستيراد الغذاء واىـ االتفاقيات التجارية التي ليا عالقة باستيراد الغذاء.



53 
 

 

 تصادي(:االقتصادية مع إسرائيل )بروتوكول باريس االق . االتفاقية1.1.4

اقتصادي لمتجارة ُأنجز في التاسع مف نيساف  اتفاؽ( ىو عبارة عف PPبروتوكوؿ باريس )

 المبادئالذي أقر الحكومة اإلسرائيمية و و  ة في باريس بيف منظمة التحرير الفمسطيني 1994 عاـ

 األساسية لمتجارة الحرة بيف الطرفيف.

 أساسية: مبادئيقوـ عمى ثالثة لطرفيف و جمركيًا مشتركًا بيف ا و تمثؿ اإلتفاقية اتحاداُ 

لغاء الحواجز الجمركية وغيرحرية تبادؿ السمع بيف الطر   جمركية عمى االطالؽ.ال فيف وا 

ال يسمح باالستيراد مف البمداف التي ال تقيـ عالقات دبموماسية مع "إسرائيؿ" باستثناء السمع المدرجة 

 ضمف الحصص المحددة. A1 ،A2 ،Bضمف القوائـ 

مع اإلذف بالسماح لمسمطة الوطنية الفمسطينية بتحديد الرسـو  ،ى كال الطرفيف رسوـ جمركية موحدةبنيت

كما ولدييا الحؽ في تحديد  ،(A1+A2+B)قائمة محددة بالسمع االستراتيجيةالجمركية فيما يخص 

 (.A1+A2المواصفات المتعمقة بالقائمتيف )

: A1 األردف أو مصر أو الدوؿ العربية األخرى.المنتجة محميًا في و  السمع المستوردة 

: A2 اإلسالمية أو غيرىا مف الدوؿ.كف استيرادىا مف الدوؿ العربية و السمع المستوردة يم 

: B .لف تخضع السمع المستوردة لقيود عمى الكميات ولكف ستخضع لممقاييس اإلسرائيمية 

نما ستكوف الجمارؾ اإلسرائيمية مسؤولة بي ،مف التخميص الجمركي بيف الطرفيف سيتـ مشاركة العائدات

عف التخميص الجمركي لمبضائع الفمسطينية المستوردة بالنيابة عف سمطة الجمارؾ الفمسطينية ) بناًء 
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عمى الغالؼ الجمركي( مف ثـ تقوـ الجمارؾ اإلسرائيمية بتحويؿ عائدات الضرائب لمسمطة الوطنية 

 الفمسطينية.

نيا ال تقتصر عمى ىذه القطاعات وىي دة منفصمة بشأف التجارة ولكما 11 تتضمف ىذه االتفاقيةو  

راد الضرائب. يجري تنفيذ عممية استيميف و التأوالزراعة والسياحة والتصنيع الغذائي و  ،األيدي العاممة

 الموانئتصدير السمع الفمسطينية إلى األسواؽ األجنبية عف طريؽ السمع مف األسواؽ األجنبية و 

لتي تتحكـ بشكؿ تاـ في حركة التجارة الخارجية باإلضافة إلى سيطرتيا الكاممة عمى اإلسرائيمية وا

ىي إتاحة الفرصة  ،افية التي يطرحيا بروتوكوؿ باريسالتجارة الداخمية الفمسطينية. ومف الميزات اإلض

 نية.لمسمطة الفمسطينية لمتوقيع عمى اتفاقيات التجارة الحرة و تنويع المحفظة التجارية الفمسطي

كانت تتمحور  ،إال أنو عندما تبمورت فكرة بروتوكوؿ باريس في البداية ،وتجدر اإلشارة في ىذا المقاـ

أف روح و جوىر  ت واضحايبدو أنو با ، ولكفاإلسرائيمييفممة بالمثؿ بيف الفمسطينييف و حوؿ مبدأ المعا

ليذا ظيرت  ،الذي أتُفؽ عميودوره عمى النحو  ألنو و ببساطة لـ يؤدي اىذا اإلتفاؽ لـ يعد موجود

اإلسرائيمييف عمى النحو األمثؿ اسة لصياغة معادلة جديدة ُتمبي وتخدـ مصالح الفمسطينييف و حاجة م

 (1994)بروتوكوؿ باريس،.بحيث يكوف بموجبيا مبدأ المعاممة بالمثؿ أساسًا راسخاً 

 :(GAFTAاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى). 2.1.4 

دولة عضو في جامعة  22 دولة مف مجموع 18 اتفاقية تجارة متعددة األطراؼ جرى توقيعيا بيفىي  

عفائيا مف الرسـو الدوؿ العربية والتي ترمي إلى تحرير تج ارة البضائع بيف الدوؿ العربية وا 

نسبة الجمارؾ بإطار التخفيض التدريجي لمضرائب و تتبنى اتفاقية التجارة مبدأ العمؿ في و  ،الجمركية

جمركية التي تعيؽ حركة البضائع المتداولة بيف الغير و إلغاء الحواجز الجمركية و  ،%( سنوياً 10)
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ليبيا والمغرب وُعماف و ء وىي: الجزائر والبحريف ومصر والعراؽ واألردف والكويت ولبناف الدوؿ األعضا

 اليمف.رات العربية المتحدة و نس واإلماتو ية السعودية والسوداف وسوريا و المممكة العربوفمسطيف وقطر و 

بيدؼ الوصوؿ مرحمة "صفر  1998 دخمت حيز التنفيذ في عاـو  1997 عت ىذه االتفاقية في عاـوق

بعد ذلؾ جرى تعديميا و  ،إلغاء الرسوـ الجمركية نيائياً  أي 2007\12\31 رسوـ جمركية" بتاريخ

عيا عمى أنيا بمد أقؿ تنمية وبدأ ؿ م. وتجدر اإلشارة إلى أف فمسطيف تـ التعام2004\12\31 لتصبح

% وتمتد لفترة خمس سنوات 16بنسبةو  2005 تطبيؽ اإلعفاءات الجمركية في عاـتفعيؿ و 

رة عمى جميع المنتجات الزراعية ُتطبؽ بنود اتفاقية التجارة الح.و 2011 % في العاـ20 لتصبح

خالؿ عممية تحرير و  ،و المعالجةبأشكاليا األولية أسواء  24-1 و فقًا لفصوؿ االتفاقية ،والحيوانية

ة التي ال تتمتع فييا السمع مف الرسوـ الجمركية حددت الدوؿ األعضاء عددًا مف السمع الزراعي

تمكنت بموجب بنود االتفاقية أثناء عممية كما و  ،ة بناًء عمى موسـ اإلنتاجتخفيضات جمركيبإعفاءات و 

 اإلعفاءات الجمركية فورًا.التنفيذ مف جدولة بعض السمع المعينة لمحصوؿ عمى 

صمت االتفاقية إلى تحقيؽ تحرير كامؿ لمتبادؿ و  2005 وبحموؿ األوؿ مف كانوف ثاني مف عاـ

التجاري لمسمع المعفاة مف الرسوـ الجمركية والضرائب ذات األثر المماثؿ بيف الدوؿ العربية األعضاء 

تع " بصفر رسوـ" أي ليس عميا . ومنذ ذلؾ الحيف وحصة الصادرات الفمسطينية تتمGAFTA في

ضرائب أثناء تداوليا بيف الدوؿ العربية العضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 

 .GAFTA الكبرى

الكبرى عمى العديد مف الفوائد وأبرزىا:  تحصؿ الدوؿ األعضاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربيةو 

جاالت م وتعزيز ،وتنظيـ المنافسة العادلة وضمانيا تثمارية االسزيادة الفرص التوسع في حجـ السوؽ و 
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و تعتبر ىذه االتفاقية إحدى أىـ اإلنجازات االقتصادية في المنطقة عمى صعيد  ،التطويرالبحث و 

 العمؿ العربي المشترؾ. و مف شأنيا تشجيع تضافر الجيود نحو إقامة السوؽ العربية المشتركة.

ير التاـ تحقيؽ التكامؿ االقتصادي فيما بينيا مف خالؿ التحر  لعربية مفمكيف البالد اكذلؾ تيدؼ لتو 

وتخوض الدوؿ العربية حاليًا ، مف الرسوـ الجمركية بإعفائياية و الخدماتو نتاجية لمسمع بشّقييا اال

و تمثؿ منطقة التجارة الحرة خطوًة أولى  ،مفاوضات لتحرير الخدمات واالستثمارات القائمة فيما بينيا

عمى طريؽ إنشاء السوؽ المشترؾ بحموؿ  2015 إنجاز اتحاد جمركي بحموؿ العاـ نحو

 (GAFTA ،1997.)2020 عاـ

 

 :IAA بالتعاون مع االتحاد األوروبي  المرحمية لمتجارة . االتفاقية3.1.4

ر بيف منظمة التحري ،1997 شباط 17 بتاريخ االنتقاليةالفمسطينية  -برمت اتفاقية الشراكة األوروبيةأ

التفاقية  كنتيجةجاءت ىذه االتفاقية ينية. و ذلؾ لمصمحة السمطة الفمسطالفمسطينية واالتحاد األوروبي و 

في تشريف الثاني مف  األورو متوسطيةبرشمونة)عممية برشمونة( التي عقدىا وزراء خارجية دوؿ الشراكة 

توسط في شماؿ إفريقيا الم الدوؿ المطمة عمى البحرأجؿ تعزيز العالقات بيف أوروبا و مف  1995 عاـ

 و شكمت ىذه االتفاقية تحالفًا مبتكرًا يقوـ عمى أسس الممكية المشتركة والحوار والتعاوف. ،غرب أسياو 

ت التجارة الصناعية أعماليا بالتأسيس لمبدأ المعاممة بدوف رسوـ جمركية عمى منتجا IAA باشرتو 

نشاء سوؽ حرة لممنتجات الزر و  ،بيف الجانبيف  ،اعية ومنتجات االعماؿ الزراعية والثروة السمكيةا 

 ،2012 فمسطيف حيز التنفيذ في شير كانوف الثاني مف عاـاألوروبي و  االتحاددخمت االتفاقية بيف و 

قتضاه تصدير المنتجات التي أوجدت نظامًا مف الحصص المعفاة مف الرسوـ الجمركية يتـ بمو 

تييئ اد األوروبي بدوف رسـو جمركية. و سماؾ ألسواؽ االتحمنتجات األالزراعية واألغذية المصنعة و 
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ما يمـز ذلؾ نية لتباشر عممية إقامة الدولة و ( الفرصة لمسمطة الفمسطيENPسياسة الجوار األوروبية )

مف الدعـ  ةتطوير الموارد البشرية مف خالؿ ىذه االتفاقية مستفيدمؤسسات البنية التحتية الالزمة و مف 

نما و  ،لف يقتصر عمى التعاوف الشكمي فقطىذا االرتباط لذي سيوفره االتحاد االوروبي. و االفني المالي و  ا 

جمااًل لما أيضًا تحقيؽ التكامؿ االقتصادي وتوطيد أواصر التعاوف السياسي. و سيشمؿ  إف  ،كرذا 

 تحقيؽ التكامؿ االقتصادي والتعاوف السياسي سيميد الطريؽ أماـ صياغة سياسة الجوار االوروبية

 لخطة عمؿ خاصة بفمسطيف.

تشريف  11 قد في بروكسؿ فيعخالؿ االجتماع التاسع لممؤتمر الوزاري لمتجارة المتوسطية الذي و 

تـ تبني حزمة مف االجراءات لتسييؿ تجارة المنتجات الفمسطينية مع غيرىا مف  ،2010  الثاني

حيث أّيد الوزراء حزمة مف  ،نائيسطية عمى أسس التعاوف اإلقميمي والثالشركاء في الدوؿ األورومتو 

الذي و  ،ريقة واسعة في منطقة األورومتوسطاالجراءات مف شأنيا تيسير أعماؿ التجارة الفمسطينية بط

سيتحقؽ مف خالؿ تذليؿ العقبات اماـ المنتجات الفمسطينية لمدخوؿ ليذه األسواؽ عف طريؽ تأميف 

. و  نفاذ ىذسيشمؿ ىذا تطبيؽ و الدعـ الفني الالـز ه الحزمة مف االجراءات لتسييؿ تجارة المنتجات ا 

سطية عمى أسس التعاوف اإلقميمي والثنائي الفمسطينية مع غيرىا مف الشركاء في الدوؿ األورومتو 

 المتعدد األطراؼ.و 

 :وتتكوف ىذه الحزمة مف ثالثة إجراءات اساسية 

 .تسييؿ دخوؿ الصادرات الفمسطينية إلى األسواؽ األورومتوسطية 

 وع مف التكامؿ بيف االقتصاد الفمسطيني مع النظاـ التجاري متعدد األطراؼ.خمؽ ن 

 .تعزيز القدرة اإلدارية لدعـ تجارة المنتجات الفمسطينية مع األسواؽ األورومتوسطية  

 :كاآلتي IAA يمكف تمخيص اإلطار العاـ التفاقية التجارة بالتعاوف مع االتحاد االوروبي
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 التحرير التدريجي لمتجارة. 

  قطاع غزة.اعية مستدامة في الضفة الغربية و اجتمتحقيؽ تنمية اقتصادية و 

 بيف  االجتماعيةو عمى صعيد العالقات االقتصادية  الوصوؿ إلى درجة عالية مف التوازف

 الجانبيف.

 .إحراز التعاوف اإلقميمي 

 .تعميؽ الحوار الشامؿ بيف الطرفيف 

 بما أنو تـ استئناؼ الشراكة  2008 تشكيؿ إتحاد دوؿ المتوسط كما تقرر في العاـ

 األورومتوسطية )عممية برشمونة(.

  تطبيؽ بروتوكوؿ باليرمو لقواعد المنشأ المتماثمة كوسيمة لمتراكمية المائمة لقواعد المنشأ مع

 .الشركاء في المنطقة األورومتوسطية مف أجؿ التصدير إلى أوروبا

(IAA ،1997) 

  :مع تركيا نتقاليةاال اتفاقية التجارة الحرة . 4.1.4

في  2004 التحرير الفمسطينية في شير تموز ومنظمة ُوّقعت اتفاقية التجارة ىذه بيف الحكومة التركية

حواجز الجمركية و الغير إلنشاء منطقة تجارة حرة بيف الجانبيف ونّصت عمى إزالة كافة ال ،اسطنبوؿ

 التي ُتعيؽ حركة التجارة بيف البمديف.جمركية و 

 تفاقية تحقيؽ األىداؼ التالية:وتشمؿ اال

  العمؿ عمى تحسيف مستويات المعيشة لدى الطرفيف.تنمية وتعزيز التعاوف االقتصادي و 

  القيود تدريجيًا عف تجارة السمع بما فييا أيضًا المنتجات الزراعية.إزالة العوائؽ و 
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 التبادؿ التجاري  تشجيع التنمية المتناغمة في العالقات االقتصادية مف خالؿ التوسع في حجـ

 بيف الجانبيف.

 .توفير ظروؼ المنافسة العادلة في التجارة بيف الطرفيف 

 التوسع عمى صعيد التجارة العالمية عف طريؽ إزالة مة في تحقيؽ التنمية المتناغمة و المساى

 الحواجز التي تعيؽ حرية التجارة.

 مف أجؿ تدعيـ  وتحديداً  ،تييئة الظروؼ مف أجؿ تشجيع وجمب استثمارات إضافية

 االستثمارات المشتركة بيف البمديف.

  التجارة بيف البمديف في أسواؽ بمد أخر.تحفيز التعاوف و  

ت المدفوعاية و التدابير الصح ،ف المسائؿ العالقة بيف البمديف وأبرزىانظـ ىذه االتفاقية العديد موت

جراءات السالمةوالتحويالت و  مشتركة لمتقرير بشأف تجارة  وقد قرر كال الجانباف تعييف لجنة ،ا 

العالقات الثنائية بيف  تتويجًا لمجيود الرامية لتمتيفالزراعية واألسماؾ. فعمى سبيؿ المثاؿ و المنتجات 

صدرة عنو إعفاء التمور الفمسطينية المالذي تمخض األوؿ و  االجتماع انعقادفقد تقرر بعد  ،الجانبيف

دخؿ ىذا القرار حيز التطبيؽ في شير و  ،طف مف التمور 1000 بواقع ،إلى تركيا مف الرسـو الجمركية

 .2012  تشريف الثاني مف عاـ

 مميوف دوالر 63 زيادة في حجـ التبادالت التجارية بيف البمديف بمغت االتفاقيةترتب عمى إنفاذ ىذه 

بمغت قيمة الصادرات . و 2011 % في عاـ28 مقابؿ نسبة زيادة بمغت ،2012 أمريكي في عاـ

مع  االنتقاليةاتفاقية التجارة الحرة  ) .2012 مميوف دوالر أمريكي خالؿ 0.5 ينية إلى تركياالفمسط

 (2004، تركيا
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 :اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة. 5.1.4

الفمسطينية لمدخوؿ في مف أجؿ إمكانية فتح المجاؿ لمصادرات  ،1996 في عاـ االتفاقيةقعت ىذه و 

صدرة إلى نح جميع المنتجات الفمسطينية المالقصد مف وراء ىذا االتفاؽ ىو موكاف  ،أسواؽ أكبر

ويجب أف  ،والعكس صحيح بالنسبة لمواليات المتحدة ،الجمركية  الواليات المتحدة إعفاًء مف الرسـو

بفرض عراقيؿ عمى  ولكف قياـ إسرائيؿ ، تحصؿ المنتجات المتداولة عمى شيادة المنشأ األمريكية

اإلسرائيمية  الموانئالتمييز في المعاممة ضد المنتجات الفمسطينية أثناء وجودىا في ضائع و حركة الب

اليشاشة في قدرات الُمنتجيف المحمييف وكؿ ذلؾ أدى إلى تطبيؽ ىذه وبالتزامف مع حالة الضعؼ و 

 االتفاقية الميمة في الحدود الدنيا مف بنودىا.

اسرائيؿ المبرمة بيف الواليات المتحدة و  تفاقية التجارة الحرةال امتدادىكذا تعتبر ىذه االتفاقية مجرد و 

نيما ُمعفاًة مف التي ُسمح بمقتضاىا لمنتجات كال الجانبيف بالعبور إلى أسواؽ كؿ مو  1985 عاـ

اتفاقية .)إلى السوؽ األمريكية الدخوؿاألمر الذي سّيؿ عمى المنتجات الفمسطينية  ،الرسوـ الجمركية

 (1996، ع الواليات المتحدةالتجارة الحرة م

  ر:اتفاقية التجارة الحرة مع مص. 6.1.4

. حيث منحت الحكومة المصرية 1994 المصرية في عاـ –أبرمت اتفاقية التجارة الحرة الفمسطينية 

الضرائب طالما كانت ىذه مصر إعفاًء مف الرسوـ الجمركية و بموجبيا السمع الفمسطينية الُمصدرة إلى 

تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ وطني إذا كانت ة مع قواعد المنشأ المصرية )و سجمالبضائع من

ُتعفى و  % مف تكمفة اإلنتاج اإلجمالية(. كما40 مدخالتيا المحمية بما فييا تكاليؼ اإلنتاج ال تقؿ عف

يف لى فمسطمف الرسوـ الجمركية عند دخوليا إ  A1, A2, B المنتجات المصرية الواقعة ضمف القوائـ

 .وفقًا لبروتوكوؿ باريس



61 
 

 مف بروتوكوؿ باريس: A1, A2, B وجدير بالذكر تبياف المنتجات التي تندرج تحت القوائـ

A1 المنتجة محميًا في األردف أو مصر أو الدوؿ العربية األخرى.: السمع المستوردة و 

A2مف الدوؿ.اإلسالمية أو غيرىا كف استيرادىا مف الدوؿ العربية و : السمع المستوردة يم 

 B: .لف تخضع السمع المستوردة لقيود عمى الكميات ولكف ستخضع لممقاييس اإلسرائيمية 

 (1994، اتفاقية التجارة الحرة مع مصر)

 :اتفاقية التجارة الحرة مع األردن. 7.1.4

والذي  ،1998 ُوّقعت ىذه االتفاقية بالتعاوف بيف منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة األردنية في عاـ

مف جية  قطاع غزةداولة بيف مناطؽ الضفة الغربية و بمقتضاىا تـ االتفاؽ عمى منح البضائع المت

إعفاءات جمركية تفضيمية أثناء حركتيا بيف ىذيف الطرفيف. حيث تدخؿ  ،األردف مف جية أخرىو 

متفؽ عمييا المنتجات الو  ،قطاع غزةإلى الضفة الغربية و  A1, A2 , B السمع المندرجة تحت القوائـ

بدوف أف يترتب عمييا دفع رسوـ جمركية شريطة أف ال تتجاوز الواردات  ،مسبقًا مع األردف تدخؿ إلييا

 ُيشترط في السمع الفمسطينية الُمصدرة إلى األردف مطابقة قواعد المنشأ األردنية ،الحصة المحددة سمفاً 

 وفي حاؿ عدـ توافر ،تصنيع واإلنتاجأف تكوف المنتجات في حالة تامة وكاممة مف الُنضج وال)يجب 

% مف قيمتيا 35 فيجب أف تمتمؾ عندىا المنتجات عمى األقؿ ،ىذه الجاىزية والكماؿ في المنتج

 التي تـ إنتاجيا محميًا في الضفة الغربية و قطاع غزة أو األردف(.المضافة و 

 اريس ىي:مف بروتوكوؿ ب A1 ، A2، B نالحظ أف المنتجات التي تندرج تحت القوائـ

A1 المنتجة محميًا في األردف أو مصر أو الدوؿ العربية األخرى.: السمع المستوردة و 
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A2اإلسالمية أو غيرىا مف الدوؿ.كف استيرادىا مف الدوؿ العربية و : السمع المستوردة يم 

B: .لف تخضع السمع المستوردة لقيود عمى الكميات ولكف ستخضع لممقاييس اإلسرائيمية 

 (1998، التجارة الحرة مع األردفاتفاقية )

 

 اىم القطاعات العاممة في الصناعات الغذائية في فمسطين 2.4

 مصنع ويبمغ حجـ االستثمار  17: حيث يبمغ عدد المصانع العاممة المحوـ صناعة منتجات

طف  100اكثر مف  مميوف دوالر حيث تحتاج ىذه المصانع 25في ىذا المجاؿ اكثر مف 

 % مف حجـ السوؽ.90وتبمغ الحصة السوقية  ،يوميا مف المحوـ

 مصنع ويبمغ حجـ  18: حيث يبمغ عدد المصانع العاممة تصنيع وتعميب الخضروات والفواكو

% مف 20الحصة السوقية  مميوف دوالر، وتبمغ 30االستثمار في ىذه الصناعة اكثر مف 

 .حجـ السوؽ

 مصنع ويبمغ حجـ  13ع العاممة : حيث يبمغ عدد المصانىوف النباتيةدالو  صناعة الزيتوف

 % مف حجـ السوؽ.20، وتبمغ الحصة السوقية مميوف دوالر 70ار في ىذا المجاؿ االستثم

 مصنع بما فييا مزارع  41: حيث يبمغ عدد المصانع العاممة صناعة منتجات الحميب وااللباف

الحصة السوقية  مغمميوف دوالر وتب 67االبقار ويبمغ حجـ االستثمار في ىذا المجاؿ اكثر مف 

 .% مف حجـ السوؽ45

 9: حيث يبمغ عدد المصانع العاممة في ىذا المجاؿ صناعة دقيؽ القمح ومنتجات الحبوب 

% مف حجـ 30، وتبمغ الحصة السوقية مميوف دوالر 45مغ حجـ االستثمار مصانع ويب

 السوؽ.
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 مميوف  35ر مف الستثمار اكثمصنع ويبمغ حجـ ا 22: يبمغ عدد المصانع صناعة االعالؼ

 % مف حجـ السوؽ.15، وتبمغ الحصة السوقية دوالر

 مخبز وحجـ االستثمار في ىذا المجاؿ  1498: يبمغ عدد المخابز صناعة منتجات المخابز

 % مف حجـ السوؽ.90، وتبمغ الحصة السوقية يوف دوالرمم 100اكثر مف 

 ع ويبمغ حجـ االستثمار في مصن 27: يبمغ عدد المصانع العاممة صناعة السكاكر والحمويات

 .% مف حجـ السوؽ25، وتبمغ الحصة السوقية مميوف دوالر 22ا المجاؿ اكثر مف ىذ

 مصانع ويبمغ حجـ االستثمار في  5: ويبمغ عدد المصانع العاممة صناعة المعكرونة والشعيرية

 .% مف حجـ السوؽ20الحصة السوقية  ، وتبمغمميوف دوالر 34ا المجاؿ اكثر مف ىذ

 مصنع ويبمغ  20: ويبمغ عدد المصانع الغازية وغير الغازية والمركزات ناعة المشروباتص

 .حجـ السوؽ % مف20، وتبمغ الحصة السوقية مميوف دوالر 34الستثمار اكثر مف حجـ ا

 مصنع ويبمغ حجـ االستثمار  31: عدد المصانع العاممة صناعة المنتجات الغذائية االخرى

 % مف حجـ السوؽ.35، وتبمغ الحصة السوقية مميوف دوالر 12 ا المجاؿ اكثر مففي ىذ

 (PSC،2014)اجراءات االستيراد لقطاع االغذية،
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 الخامس الفصل

 التحميل 1.5

النظاـ الفمسطيني الستيراد الغذاء ىو نظاـ متعدد الييئات تساىـ كؿ مف وزارة االقتصاد الوطني ووزارة 

مواصفات والمقاييس بوضع اجراءات العمؿ لمحصوؿ عمى التراخيص الصحة ووزارة الزراعة ومؤسسة ال

الالزمة إلتماـ عممية االستيراد، وفيما يمي مخططات العمؿ التي توضح آلية وخطوات عمؿ ىذا النظاـ 

 وخطوات عمؿ النظاـ األردني بيدؼ المقارنة:
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 النظام االردني
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 وآلية عمؿ النظاـ األردني في وزارة الصناعة والتجارة(: إجراء 1.5مخطط رقـ)
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 (: إجراء وآلية عمؿ النظاـ اآلردني في مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة )استكماؿ(2.5مخطط رقـ )
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 النظام الفلسطيني:
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 النظاـ الفمسطيني في وزارة اإلقتصاد الوطني(: إجراء وآلية عمؿ 3.5مخطط رقـ )
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                          A1 , A2 , B

            

                

                                     

             

                                         

                

                         

               

                    

                       

                       

                 

                     

                       

                   

                          

             

                                 
                            

                                    


 استكماؿ -(: إجراء وآلية عمؿ النظاـ الفمسطيني في وزارة اإلقتصاد الوطني 4.5مخطط رقـ )
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 (: إجراء وآلية عمؿ النظاـ الفمسطيني في وزارة الصحة5.5مخطط رقـ )
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 (: إجراء وآلية عمؿ النظاـ الفمسطيني في وزارة الزراعة6.5مخطط رقـ )
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 (: إجراء وآلية عمؿ النظاـ الفمسطيني في مؤسسة المواصفات والمقاييس7.5مخطط رقـ )

التشتت وصعوبة االلتزاـ بتمؾ ويعد النظاـ الفمسطيني مف االنظمة المعقدة الذي يحمؿ بطياتو 

 االجراءات، وذلؾ بسبب

غياب السيطرة عمى الحدود والمعابر وقياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بإعاقة أعماؿ الرقابة،    اوال:
عائقًا في عدـ إبػراـ االتفاقيات  تكانالتي االتفاقيات المبرمة بيف إسرائيؿ والسمطة الوطنية  ناىيؾ عف
قية باريس أثرت سمبًا عمى التجػارة الخارجيػة وتعميؽ تبعية االقتصاد الفمسطيني اف اتفاحيث الدولية و 

كانت سبب فػي ضعؼ العالقات التجارية الفمسطينية الدولية وخاصة العربية ف باالقتصاد اإلسرائيمي
ا يأف بنود االتفاقية ىي إجرائية تتعمؽ في تسيير التبادؿ التجاري الذي توافؽ عمي، وىذا بسبب منيا
وكذلؾ  ؿ،وال يضر بالمصمحة االقتصادية اإلسرائيمية وال تقوـ عمى أساس المعاممة بالمثؿ إسرائي
عدـ التزاـ الجانب اإلسرائيمي بكؿ النصوص المتفؽ عمييا، ولـ يسمح لمفمسطينييف بممارسة ايضا 

 حقوقيـ في صنع القرار االقتصادي بما يتالءـ مع الخطط والبرامج وأولويات التطوير

ال يوجد توجيو واضح ومباشر مف قبؿ وزارة االقتصاد الوطني الى التاجر ليكمؿ سير  ثانيا:

اجراءاتو مع باقي الوزارات مع العمـ اف وزارة االقتصاد الوطني ىي ذات الدور الرئيس في عممية 

وي التاجر االستيراد حيث انيا تصدر رقـ المستورد لمتاجر ورخصة االستيراد لممادة الغذائية التي ين

 استيرادىا وبذلؾ  فيي تحدد سير باقي االجراءات مف الوزارات التي ليا عالقة باستيراد تمؾ المادة.  

مشكمة البيروقراطية أو كما يطمؽ عمييا بعبارة أخرى مشكمة التعقيدات المكتبية واإلدارية  ثالثا:

 ،ة تتكرر في كؿ إجراءطوؿ خطوات تنفيذ اإلجراءات ووجود خطوات روتينية غير ضروريحيث ت

، او وتتطمب الحصوؿ عمى توقيعات مف المسئوليف غير المتواجديف باستمرار مما يبدد الوقت والجيد

بسبب التدخؿ االسرائيمي بالحصوؿ عمى رقـ المستورد، فعمى التاجر اف ينتظر مف اسبوع الى عشرة 
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سرائيمي لوزارة االقتصاد الوطني اياـ لمحصوؿ عمى رد المواقفة عمى رقـ المستورد مف الجانب اال

طوؿ الفترة بيف طمب الخدمة والحصوؿ عمييا باإلضافة الى  ومف ثـ يستكمؿ التاجر اجراءاتو،

، فعمى التاجر اف يقوـ بمطابقة مما يترتب عميو تبديد الوقت والجيدوزارات بيف ال ةوتباعد األمكن

نتظار مدة ال تقؿ عمى اسبوع مف تاريخ تقديـ بطاقة البياف مف قبؿ مؤسسة المواصفات والمقاييس واال

الطمب وبعد الموافقة عميو يجب اعادتو الى وزارة االقتصاد الوطني قسـ حماية المستيمؾ وختمو ثـ 

 اعادة صورة الى المؤسسة. 

ال توجد قوانيف وانظمة وتعميمات واضحة تنظـ اجراءات استيراد الغذاء الى فمسطيف  رابعا:

 رات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة وتوضيحا لذلؾ:ضمف مجموعة الوزا

   .ال يوجد أي مادة في قوانيف او انظمة وزارة االقتصاد الوطني تنص عمى استيراد الغذاء 

  تـ التطرؽ الستيراد السمع ضمف قانوف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية بشكؿ عاـ

)تطابؽ  17مادة  \نية االلزامية التعميمات الف \دوف تخصيص، ضمف الفصؿ الخامس 

 مواصفة السمعة المستوردة مع المواصفات الفمسطينية(.

  عمى الرغـ مف وجود قانوف لتنظيـ عممية االستيراد، إال أنو يعاني مف العمومية وعدـ وجود

شروحات مرجعية تمنع االلتباس في فيـ القانوف. ىذا باإلضافة إلى أف القانوف بوضعو 

بؽ في جزئية استيراد الغذاء، فمجمؿ المواد التي جاءت ضمف قانوف الزراعة الحالي غير مط

بند  \ 60نصت عمى شروط استيراد وتصدير النحؿ ومنتجاتو )مادة  2003( لسنة 2رقـ )

(، وشروط اجراءات منح رخص 2بند\ 73(، تنظيـ استيراد وتسويؽ االسماؾ )مادة 6

(، عمى الرغـ مف وجود 1بند  \ 77لحيوانية )مادة التصدير واالستيراد لممنتجات الزراعية وا
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ىذه المواد في القانوف فاف وزارة الزراعة ال يوجد ليا دور رئيس في تنظيـ عممية استيراد 

الغذاء وتكتفي بإصدار اذف استيراد و تسويؽ المحوـ و االسماؾ، باإلضافة الف ىذا القانوف 

 بحاجة الى توضيح بأنظمة وتعميمات. 

 رة الصحة دورًا رئيسيًا في عممية استيراد األغذية، وتمتمؾ نظاـ يمكف القوؿ عنو تمعب وزا

( 20قانوف الصحة العامة الفمسطيني رقـ ) بأنو واضح المعالـ، حيث تستند اجراءاتيا عمى

 ، ضمف المواد التالية:سالمة األغذية \ الفصؿ الرابع 2004لعاـ 

 .ألغذيةتقديـ معمومات تتعمؽ بسالمة ا (:16مادة ) -

(: مراقبة االغذية المستوردة عند وصوليا الى الدوائر الجمركية وال يجوز 17مادة ) -

 السماح بدخوليا اال بعد موافقة وزارة الصحة.

 (: االلتزاـ بالتعميمات الفنية الصادرة مف مؤسسة المواصفات والمقاييس.21مادة ) -

 ؿ عند دخوليا.(: يتحمؿ مستورد المواد الغذائية نفقات التحمي23مادة ) -

ولكف ال تمتمؾ وزارة الصحة قسـ مخصص لمتابعة اإلجراءات والطمبات المتعمقة بأمور  

استيراد األغذية، وبالتالي فيي ال تمتمؾ قاعدة بيانات بأسماء المستورديف أو المناطؽ 

العالمية التي تعاني مف مشاكؿ صحية )أوبئة( مما يصعب عمييا القياـ بالدور المفترض. 

ى الرغـ مف امتالؾ وزارة االقتصاد الوطني لقاعدة بينات خاصة بأسماء المستورديف إال وعم

أنيا ال تشاركيا مع وزارة الصحة مما يعيؽ عمؿ وزارة الصحة ويحد مف قدراتيا الرقابية 

 والتنظيمية.
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وبالمحصمة العامة فإف عجز القوانيف الحالية مف حيث عدـ شموليتيا وضعؼ تطبيقيا وغياب 

تناغـ بيف الجيات المختمفة ادى إلى وجود سموؾ عاـ مف قبؿ الجيات الحكومية المسؤولة ال

 والمستورديف عمى السواء يتمخص بعدـ االلتزاـ بالمرجعيات القانونية التي تنظـ عممية االستيراد.

نتيجة لتعقيدات وتشابؾ اإلجراء الفمسطيني المتبع، وخصوصية الوضع الفمسطيني  خامسا:

اقيات الممزمة مع الجانب االسرائيمي، يستطيع التاجر الفمسطيني استيراد أي مادة غذائية عف واالتف

طريؽ تاجر اسرائيمي و مف ثـ ادخاليا الى االراضي الفمسطينية عمى مبدأ التجارة الداخمية بيف 

ممفات الضريبية فمسطيف واسرائيؿ، مما يفقد السمطة الفمسطينية القدرة عمى متابعة األمور القانونية وال

ذات العالقة، كما أنو يؤدي إلى إغراؽ السوؽ الفمسطيني بالسمع المستوردة غير المطابقة لممواصفات 

الفمسطينية والتي تدخؿ دوف المرور عمى الجيات الحكومية ذات العالقة واىما وزارة الصحة التي 

ية اخرى ال تقوـ الجيات تعمؿ عمى التأكد مف اوراؽ ىذه الشحنات واخذ عينات لفحصيا، ومف ج

الحكومية بعمؿ الية لضبط السوؽ ومخالفة المتجاوزيف، ولكف تكتفي بحجز الشحنة عف طريؽ وزارة 

الصحة اذا تـ االبالغ عنيا بسبب مشكمة ما في ىذا المنتج وتطمب مف التاجر استكماؿ اوراقو 

 إلتماـ عممية االستيراد لتمؾ الشحنة.

ى رخصة استيراد مف الجانب الفمسطيني غير مجدي وغير مقيد لمتاجر وليذا السبب يعد الحصوؿ عم

حيث يستطيع ادخاؿ أي منتج دوف وجود ىذه الرخصة، وىذا عمى نقيض النظاـ االردني حيث 

 يستحيؿ دخوؿ أي منتج عمى اراضي المممكة دوف حصولو عمى رخصة االستيراد. 
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 ـ األردني وتوضيح الفروقات ونقاط التقاطع.ولمقارنة آلية عمؿ النظاـ الفمسطيني بالنظا

 أ مقارنة بيف النظاـ الفمسطيني واالردني الستيراد الغذاء -1.5جدوؿ 

 النظام االردني النظام الفمسطيني البند

ال يوجد سيطرة عمى المعابر بشكؿ كامؿ والمسؤوؿ  السيطرة عمى المعابر

 عف ذلؾ االحتالؿ االسرائيمي

 كاممة عمى المعابريمتمؾ النظاـ سيطرة 

ال يوجد تسمسؿ واضح في آلية الحصوؿ عمى  التسمسؿ في النظاـ

 التراخيص الالزمة.

يوجد نظاـ واضح يبدا بوزارة الصناعة والتجارة 

وينتيي اما بوزارة الزراعة او مؤسسة الغذاء 

 والدواء حسب الصنؼ المستورد.

الجيات الحكومية ذات 

 العالقة 

 نيوزارة االقتصاد الوط 

  وزارة الزراعة 

 مؤسسة المواصفات والمقاييس 

  وزارة الصحة 

  وزارة الصناعة والتجارة 

 وزارة الزراعة 

  مؤسسة الغذاء و الدواء 

يوجد تناغـ واضح وكؿ جية حكومية مسؤولة ال يوجد تناغـ، باإلضافة الى تقاطع الصالحيات و التناغـ بيف الجيات 
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تعدد الجيات التي تطمب اذف استيراد )مؤسسة  الحكومية

 / وزارة الزراعة(المواصفات/ وزارة الصحة

 عف جزء معيف في النظاـ:

  وزارة الصناعة تصدر الرخصة 

  قيود الرخصة مف وزارة الزراعة

ومؤسسة الغذاء والدواء بناء عمى نوع 

 المادة الغذائية المستوردة

الحصوؿ يستطيع التاجر ادخاؿ السمع الغذائية دوف  اىمية رخصة االستيراد

 عمى رخصة االستيراد لألراضي الفمسطينية

ال يمكف لمتاجر ادخاؿ أي سمعة غذائية 

 لممممكة دوف الحصوؿ عمى رخصة استيراد
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 ب مقارنة بيف النظاـ الفمسطيني واالردني الستيراد الغذاء -1.5جدوؿ 

 النظام االردني النظام الفمسطيني البند

 ف واضح متخصص باستيراد الغذاء:ال يوجد قانو  المرجعيات القانونية

 :وزارة االقتصاد الوطني 

 ما يتعمؽ باستيراد الغذاءال يوجد في القانوف 

 :مؤسسة المواصفات والمقاييس 

 (ضمف قانوف المؤسسة17مادة) .1

 : وزارة الصحة 

( ضمف 23(/)21(/)17(/)16مادة ) .1

 الفصؿ الرابع مف قانوف الصحة العامة 

 :وزارة الزراعة 

( 2بند\ 73(/)مادة 6ند ب \ 60)مادة  .1
ضمف قانوف  (1بند  \ 77/)مادة 
 الزراعة 

 

 والتجارة الصناعة وزارة: 

 .وتعديالتو والتصدير االستيراد قانوف .1

  االستيراد وبطاقات رخص نظاـ .2

 لسنة( 1) رقـ االستيراد تعميمات .3

2012. 

 الزراعة وزارة: 

 الحيوانية المنتجات تجارة تعميمات .1

 .والنباتية

 .الحيوانية المنتجات يراداست تعميمات .2

 لنقؿ التبريد شروط تعميمات .3

 .والحيوانية الزراعية المنتجات

 الدواء و لمغذاء العامة المؤسسة: 

 والدواء الغذاء . قانوف1

 اخذ وخطط التفتيش . تعميمات2

 2015العينات، 
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 فمسطيني واالردني الستيراد الغذاءج مقارنة بيف النظاـ ال -1.5جدوؿ  

 

 

 

 النظام االردني النظام الفمسطيني البند

الوقت الالـز إلنياء 

 اداجراءات االستير 

 يوميف    يـو  21يـو الى  14مف  

االقساـ المتخصصة في 

 الجيات الحكومية 

ال يوجد دوائر او اقساـ متخصصة في استيراد 

 الغذاء داخؿ الجيات الحكومية

يوجد دائرة او قسـ متخصص في استيراد 

 الغذاء ضمف كؿ جية حكومية 

قسـ خاص لتتبع االوبئة 

واالمراض المتعمقة بالغذاء 

 مداف العالـ في ب

 وزارة الزراعة / قسـ الحجر البيطري  ال يوجد 

  لجنة صحة الحيواف )مؤلفة مف

الجامعات ومؤسسة الغذاء والدواء 

 ودائرة البيطرة(

تكرار الخطوات )طمب 

 الوثائؽ(

ىنالؾ تكرار في الوثائؽ المطموبة مف التاجر في 

 الجيات الحكومية المختمفة

 ال يوجد

ال يتـ تطبيؽ القانوف عمى المخالفيف لعدة أسباب  اإلجراءات الجزائية

 اىميا:

آلية الرقابة والمتابعة عمى المواد الغذائية 

 المستوردة ضعيفة.

 غياب القانوف والتشريعات ذات العالقة.

تستطيع الجيات المسؤولة اتخاذ إجراءات 

 جزائية بحؽ المخالفيف ضمف القانوف.
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 التوصيات:

بناء عمى ما تقدـ مف تحميؿ لمنظاـ الفمسطيني ومقارنتو بالنظاـ األردني، يمكف الخروج بالتوصيات 

 التالية:

  ىذه الدراسة ىي االولى في ىذا السياؽ، وبالطبع ىدفت إلى تحميؿ وفيـ الواقع الفمسطيني

حة. وعمى الرغـ مف ذلؾ، إال أف الحاجة لتنفيذ دراسات ضمف البيانات والمعطيات المتا

 مشابية استكماليو ما زالت ممحة. 

  ضرورة ايجاد آلية استيراد مباشر وذلؾ لمساورة اإلجراء الفمسطيني بإجراء االستيراد

اإلسرائيمي والحد مف تيرب التجار الفمسطينييف واستيرادىـ مف خالؿ التجار اإلسرائيمييف. 

مف خالؿ التفاوض والضغط عمى الجانب اإلسرائيمي باعتباره حؽ بسيط لتمكيف ويمكف ذلؾ 

 سيادة الدولة وقدرتيا عمى رقابة األسواؽ المحمية.

  إيجاد حمقة وصؿ بيف اإلجراء الفمسطيني والمعابر اإلسرائيمية، بحيث تستطيع جيات الرقابة

ردة بشكؿ فوري لحظة دخوليا الفمسطينية معرفة كافة البيانات المتعمقة باألغذية المستو 

 لألراضي الفمسطينية.

  استحداث نظاـ محوسب يربط كافة الجيات الحكومية ذات العالقة باستصدار ومتابعة أمور

استيراد األغذية، وذلؾ لتخفيض الزمف الالـز إلنجاز المعامالت وضبط العممية وتوثيقيا في 

مى زيادة شفافية اإلجراء وقدرة الجيات قاعدة بيانات موحدة. كما سيساعد النظاـ المحوسب ع

 المعنية والتاجر عمى حد سواء مراقبة أداء النظاـ بشكؿ عاـ.
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  تعديؿ وتطوير القوانيف والتشريعات والتعميمات المتعمقة باستيراد الغذاء لتشمؿ جميع جوانب

د دوف عممية االستيراد بوضوح كامؿ، مما يولي كؿ جية حكومية دورىا وينظـ الية االستيرا

 التقاطع فيما بينيا.

 السياسات وخطط يحقؽ  تفعيؿ دور قسـ الحجر البيطري الموجود في وزارة الزراعة بحيث

ومنع تسرب األمراض  الحجر الحيواني والنباتي لحماية الثروة الحيوانية والسمكية والنباتية

دة غذائية اال بعد وربطو بآلية استيراد الغذاء بحيث يمنع استيراد أي ما مف الخارج واآلفات

 الموافقة عمييا مف قبؿ ىذا القسـ. 

  العمؿ عمى نشر المواصفات والتعميمات الفنية االلزامية لكافة المواد الغذائية المستوردة مف

قبؿ مؤسسة المواصفات والمقاييس، والزاـ جميع الجيات الحكومية والمستورديف بتمؾ 

 المواصفات.

 ة لتقميؿ االجراءات والتقاطعات فيما بينيا، بحيث يتـ دمج اعادة تنظيـ عمؿ الجيات الحكومي

عمؿ مؤسسة المواصفات والمقاييس مع وزارة االقتصاد والوطني، وربط اجراءات تراخيص 

المحوـ واالسماؾ لوزارة الزراعة دوف رجوع التاجر الى وزارة الصحة و باقي االغذية في وزارة 

 الصحة.

 ولتوضيح ىذا المقترح:

 

 قتصاد الوطنيوزارة اال .1
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مف وزارة االقتصاد الوطني  (بالتجارة الخارجية )رقـ مستورد لحصوؿ عمى رقـ التعامؿاعمى التاجر 

او احد المكاتب الفرعية في المحافظات، وذلؾ بالتوجو الى قسـ خدمات السجؿ التجاري والحصوؿ 

 عمى شيادة تسجيؿ تاجر كخطوة اولى وتقديـ االوراؽ التالية:

 ج تصريح احتراؼ تجارة ويتـ توقيع الطمب شخصيا مف التاجر اماـ اميف السجؿ تعبئة نموذ 

 .التجاري وذلؾ في أي محافظة متواجد بيا التاجر

 تعبئة طمب تسجيؿ في السجؿ التجاري. 

 صورة ىوية.  

 وكالة عدلية في حاؿ قدـ الطمب مف خالؿ الغير.  

 عقد ايجار او سند ممكية او ما يثبت انو تاجر. 

  سوـدفع ر.  

بعد حصوؿ التاجر عمى شيادة تسجيؿ تاجر يقدـ الطمب الى دائرة االستيراد والتصدير لمحصوؿ 

 عمى رقـ التعامؿ بالتجارة الخارجية ويرفؽ مع الطمب:

 صورة عف شيادة سجؿ تاجر.  

 صورة عف اليوية الشخصية.  

 فتح ممؼ ضريبي اذا كاف التاجر جديد او براءة ذمة مف الجمارؾ. 
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ؿ التاجر عمى رقـ التعامؿ بالتجارة الخارجية عميو تقديـ طمب رخصة استيراد مف دائرة بعد حصو 

االستيراد والتصدير لممنتج الذي يرغب في استيراده ويتـ منحو الرخصة بناءا عمى القوائـ الموجودة 

ف في وزارة االقتصاد الوطني، وعند حصولو عمى الرخصة تقوـ الوزارة بطمب مطابقة بطاقة البيا

 لممنتج المراد استيراده مف خالؿ مؤسسة المواصفات والمقاييس.

 مؤسسة المواصفات والمقاييس .2

  :اعتماد بطاقة البياف لممنتج الغذائي المستورد

  يقـو التاجر بتقديـ طمب سماح استيراد لمنتج غذائي 

 يتـ طمب اوراؽ الشحنة مف التاجر: 

 .. فاتورة الشحنة1 

 .. قائمة التعبئة2 

 .وليصة الشحف. ب3 

  يتـ تقديـ طمب اعتماد بطاقة البياف لممنتج الغذائي المراد استيراده مرفؽ بطاقة البياف لممنتج

  .بالمغة العربية

بعد اعتماد بطاقة البياف مف قبؿ المؤسسة يتـ ادراجيا في ممؼ التاجر ومراسمة دائرة حماية 

 اف المعتمدة في ممؼ التاجر.المستيمؾ في وزارة االقتصاد الوطني إلضافة بطاقة البي
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تقوـ المؤسسة بإعطاء التعميمات لممستورد بالتوجو الى وزارة الزراعة اذا كانت البضائع المستوردة مف 

 صنؼ المحـو او االسماؾ، وغير ذلؾ عمى المستورد التوجو الى وزارة الصحة.

 

 

 وزارة الزراعة .3

عمى اذف االستيراد والتسويؽ لممواد الغذائية  تتحمؿ وزارة الزراعة جميع االجراءات المتبعة لمحصوؿ

مف صنؼ المحوـ واالسماؾ دوف رجوع المستورد الى وزارة الصحة، وعمى وزارة الزراعة اخذ العينات 

 الالزمة إلتماـ اجراءاتيا وارساليا الى مختبر معتمد الستكماؿ اجراءاتيا. 

نؼ المحوـ و االسماؾ مف حصص غذائية مف ص ادةعمى التاجر الذي يرغب في استيراد م لذا

طمب الموافقة الفنية المعروفة بإذف االستيراد قبؿ تقديـ الكوتو المقررة مف وزارة االقتصاد الوطني 

في قسـ  طنيعممية االستيراد ويقدـ الطمب بقيمة الحصة المأخوذة مف قبؿ وزارة االقتصاد الو 

 التسويؽ عف طريؽ االجراءات التالية:

 راعة او مديرية البيطرة  يتضمف:طمب لمديرية الز  .1

 .استدعاء لمدير الدائرة )الزراعة  او البيطرة( في المحافظة 

 محتويات اإلرسالية() Performa invoice.   

 )شيادة صحية، تسمح الستيراد المواد الغذائية)المحـو واالسماؾ. 
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 .شيادة صحية بيطرية 

  ألخذ عينات( او البيطرة اعةتعيد بتوريد منتجات حيوانية)مفاده تبميغ وزارة الزر. 

بعد تقديـ الطمب يقوـ مدير الزراعة او البيطرة بمخاطبة مدير عاـ التسويؽ داخؿ وزارة  .2

  .الزراعة

مف ثـ يقية مف اجؿ اعداد اذف التسويؽ و يحوؿ الكتاب مع الطمب لدائرة الخدمات التسو  .3

 .اعادتو الى مدير عاـ التسويؽ لممصادقة عميو

ذلؾ لممصادقة وارفاؽ اذف االستيراد مع الطمب و رة العامة لمخدمات البيطرية يتـ مراسمة االدا .4

 عميو مف قبؿ االدارة العامة لمخدمات البيطرية.

 يتـ اعادة اذف التسويؽ الى االدارة العامة لمتسويؽ لمراسمة الطرؼ االسرائيمي )بيت ايؿ(. .5

لزراعة االسرائيمية)الخدمات اذف االستيراد الى وزارة ا بإرساؿ يقوـ الجانب االسرائيمي .6

 البيطرية( لممصادقة عمى الطمب.

بعد المصادقة عميو مف الجانب االسرائيمي يعود اذف االستيراد الى االدارة العامة لمتسويؽ في  .7

 . الوزارة  ومف ثـ يتـ مخاطبة الشركة المستوردة لتسميمو اذف االستيراد ودفع الرسوـ

 

 وزارة الصحة الفمسطينية .4
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اجر التوجو الى وزارة الصحة بناءا عمى توجييات مؤسسة المواصفات والمقاييس اذا لـ تكف عمى الت

التوجو الى دائرة صحة البيئة وتقديـ طمب اذف المادة الغذائية مف صنؼ المحـو او االسماؾ وعميو 

 استيراد في قسـ الرقابة عمى الغذاء ويطمب منو:

 الفاتورة االولية.  .1

 ة المصنعة. شيادة تحميؿ مف الشرك .2

 رخصة حرؼ وصناعات لمستودع لخزف المواد الغذائية. .3

 ـويتـ منحو اذف استيراد، وعندما يقـو المستورد بعممية االستيراد وتدخؿ البضائع مخازف التاجر يتقد

 بطمب الحصوؿ عمى اذف تسويؽ ويطمب منو المستندات التالية:

 .. البياف الجمركي )بياف الدخوؿ(1

 تبيف كمية الغذاء الداخمة في ىذه الشحنة. Performa invoice تويات اإلرسالية(. الفاتورة )مح2

3. Packing list تبيف تاريخ تعبئة الحاوية لممادة الغذائية واصنافيا وكمياتيا. 

 . واحدة أو أكثر مف الشيادات التالية )حسب نوع األغذية(:4

   شيادة منشأ(Origin certificate.) 

 شيادة حالؿ. 

 جاتيما مصدقة مف السفارة الفمسطينية في بمد تة ذبح حالؿ لتصدير المحوـ والدواجف ومنشياد

 .المنشأ
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 وىذه الشيادة يجب اف تفيد باف المصنع المنتج ليذه المادة الغذائية مرخص  :شيادة صحية

لإلنتاج و تتوفر فيو االشتراطات الصحية و اف ىذه المادة الغذائية الواردة في االرسالية 

 بقة لممعايير الصحة كما يسمح بتداوليا في بمد المنشأ.مطا

 شيادة تحميؿ. 

  .شيادة خمو مف اإلشعاع لممواد الغذائية مف الدوؿ التي يوجد بيا تموث إشعاعي 

 شيادة حرية البيع. 

  شيادة صحية بيطرية مصدقة مف السفارة الفمسطينية او مف يمثميا تفيد اف المحوـ مصدرىا

لمفحوصات البيطرية الالزمة مف قبؿ اطباء بيطريف واف عممية  حيوانات سميمة خضعت

  .ظروؼ صحية في مسمخ مرخص واف المحوـ مطابقة لممعايير الصحيةبالذبح تمت 

 ( وثيقة ما قبؿ الرحمةPre-trip inspection ووجودىا يعني انو تـ الكشؼ عمى الحاوية )

ارة المقررة  باإلضافة الى المخصصة لنقؿ ىذه االغذية بشكؿ سميـ ضمف درجات الحر 

  .قراءات لدرجات الحرارة اثناء الرحمة مف تاريخ تعبئة الحاوية و حتى وصوليا

 . أي مستندات أو شيادات أخرى تطمبيا السمطات المختصة في فمسطيف.5
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 (النظامالمقترحالستيرادالغذاءالفلسطيني8.5مخططرقم)
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 ئمة المصادر والمراجعقا

  ،1998اتفاقية التجارة الحرة بيف منظمة التحرير الفمسطينية و االردف 

agreements-https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade    

(20/04/2015) 

 التحرير الفمسطينية ومصر،  اتفاقية التجارة الحرة بيف منظمة

1994agreements-https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade    

(20/04/2015) 

 (تعميمات التفتيش وخطط اخذ العينات لألغذية 2015االردف، مؤسسة الغذاء والدواء :)

 ، مؤسسة الغذاء والدواء، عماف2015سنة المستوردة ل

 (وزارة 2012( لسنة)1(: تعميمات االستيراد رقـ)2012االردف، وزارة الصناعة والتجارة ،)

 الصناعة والتجارة، عماف

 ( .غرفة تجارة 2008الخطيب، ص، صيدـ، ـ.)(: االستيراد في االردف واقع وطموح )دراسة

 عماف، عماف

  ،2004تركيا، اتفاقية التجارة الحرة اإلنتقالية بيف منظمة التحرير الفمسطينية وتركيا :

agreements-https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade    

(20/04/2015 ) 

https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
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 (الممحؽ الخامس التفاؽ المرحمة اال1995فرنسا، برتوكوؿ باريس :).نتقالية)اوسمو(،فرنسا 

agreements-https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade    

(20/04/2015) 

 (دليؿ خدمات الجميور، وزارة االقتصاد الوطني، 2011فمسطيف، وزارة االقتصاد الوطني :)

 راـ اهلل

 ،دليؿ إجراءات الرقابة عمى االغذية، وزارة  (:2012وزارة الصحة الفمسطينية) فمسطيف

 الصحة، راـ اهلل

 (اجراءات االستيراد لقطاع االغذية، مجمس الشاحنيف 2014مجمس الشاحنيف الفمسطيني :)

 الفمسطيني، راـ اهلل

 (دليؿ االجراءات الشاممة لسمسمة التوريدات،2014مجمس الشاحنيف الفمسطيني :)  مجمس

 الشاحنيف الفمسطيني، راـ اهلل

 (دليؿ التاجر الستيراد البضائع المصنفة كبضائع 2014مجمس الشاحنيف الفمسطيني :)

 مزدوجة االستخداـ، مجمس الشاحنيف الفمسطيني، راـ اهلل

 ( ضماف سالمة االغذية وجودتيا2003منظمة االغذية والزراعة لألمـ المتحدة :) 

(-5c2d-a9bd-http://www.fao.org/publications/card/ar/c/6f73205e

e93a0b9c9280-bb1e/25/1/2015      ) 

 

 

https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/6f73205e-a9bd-5c2d-bb1e-e93a0b9c9280/
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/6f73205e-a9bd-5c2d-bb1e-e93a0b9c9280/
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/6f73205e-a9bd-5c2d-bb1e-e93a0b9c9280/
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 المقابالت الشخصية:

 

  (2015ف ثاني،رئيس قسـ االستيراد، مؤسسة المواصفات والمقاييس، فمسطيف)كانو 

  قائـ بأعماؿ مدير عاـ حماية المستيمؾ، وزارة االقتصاد الوطني، فمسطيف)كانوف

 (2015ثاني،

  ،(2015رئيس قسـ االستيراد، وزارة االقتصاد الوطني، فمسطيف)كانوف ثاني 

  ،(2015رئيس قسـ حماية المستيمؾ، وزارة االقتصاد الوطني، فمسطيف)شباط 

  (2015زارة الصحة، فمسطيف)آذار، مدير دائرة صحة البيئة، و 

  ،(2015رئيس قسـ الرقابة عمى الغذاء، وزارة الصحة، فمسطيف)آذار 

  ،(2105رئيس قسـ التسويؽ الزراعي، وزارة الزراعة، فمسطيف)نيساف 

  ،(2015مدير دائرة استيراد الغذاء، مجمس الشاحنيف الفمسطيني)نيساف 

  ،(2015، 6المممكة االردنية الياشمية)مدير عاـ الغذاء، مؤسسة الغذاء والدواء 

 (2015، 6رئيس قسـ المعمومات، مؤسسة الغذاء والدواء، المممكة االردنية الياشمية) 
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 (2015، 6مدير عاـ االنتاج الحيواني، وزارة الزراعة، المممكة االردنية الياشمية) 

 6ية الياشمية)رئيس قسـ االستيراد والتصدير، وزارة الصناعة والتجارة، المممكة االردن ،

2015) 

 

 

 

 ( قوانين وانظمة وتعديالت1ممحق )

 

 2001لسنة  21وتعديالتو رقم  االردني قانون االستيراد والتصدير

 2001/7/1بتاريخ  4494من عدد الجريدة الرسمية رقم  2453المنشور عمى الصفحة 

  

 1المادة 

ويعمؿ بو بعد ثالثيف يوما مف تاريخ (  2001يسمى ىذا القانوف ) قانوف االستيراد والتصدير لسنة 

 . نشره في الجريدة الرسمية

 2المادة  
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يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ 

 : القرينة عمى غير ذلؾ

 . : وزارة الصناعة والتجارة                      الوزارة

 . : وزير الصناعة والتجارة                       الوزير

: كؿ سمعة او مادة بما في ذلؾ المنتجات النباتية او الحيوانية او                     البضاعة

 . الصناعية او المعدنية

: أي جية رسمية تخوليا التشريعات الموافقة عمى استيراد بضاعة معينة           الجية المختصة

 . او تصديرىا

 . : التصريح الذي يسمح بموجبو باستيراد البضاعة الى المممكة         صة االستيرادرخ

: التصريح الذي يسمح بموجبو بتصدير البضاعة المحمية او اعادة             رخصة التصدير

 تصدير البضاعة االجنبية الى خارج

 . المممكة

التي تصدرىا الوزارة او الجية المختصة اذا  : رخصة االستيراد او التصدير         الرخصة التمقائية

 توفرت شروط ومتطمبات

 . منحيا
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: رخصة االستيراد او التصدير التي يجوز لموزارة او الجية المختصة    الرخصة غير التمقائية

 اصدارىا اذا توافرت الشروط

 . والمتطمبات القانونية المقررة لمنحيا

ي تمنحيا الوزارة لممستورد المسجؿ في سجؿ المستورديف الذي : الوثيقة الت         بطاقة المستورد

 . تعده ليذه الغاية

: الوثيقة التي تمنحيا الوزارة لممصدر المسجؿ في سجؿ المصدريف الذي             بطاقة المصدر

 . تعده ليذه الغاية

  

ب القانوف ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة تعريؼ ) بطاقة المصدر ( الى اخرىا بموج -

 . 2003لسنة  18المعدؿ رقـ 

 3المادة  

أ . يسمح باستيراد أي بضاعة الى المممكة دوف قيد شريطة االلتزاـ بابراز بطاقة مستورد عند 

 التخميص عمى البضاعة ، او

 . دفع الغرامات المفروضة وفقا لالنظمة التي تصدر ليذه الغاية

ادة تصديرىا دوف قيد شريطة االلتزاـ بابراز بطاقة ب. يسمح بتصدير أي بضاعة مف المممكة او اع

 . المصدر
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 : ج. يستثنى مف تطبيؽ احكاـ الفقرتيف ) أ ( و ) ب ( مف ىذه المادة ما يمي

البضاعة التي يحضر استيرادىا او تصديرىا او البضاعة التي يحصر كميا استيرادىا او تصديرىا  .1

 . بجية معينة وفقا الحكاـ ىذا القانوف

 . البضاعة التي يشترط الستيرادىا او تصديرىا الحصوؿ عمى رخصة وفقا الحكاـ ىذا القانوف .2

. يستثنى مف شرط الحصوؿ عمى بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المسمتزمات الزراعية 1د.

 . الحتياجات مزرعتو والشخص الذي يستورد البضائع لالستعماؿ الشخصي

 : عمى بطاقة المصدر كؿ مفيستثنى مف شرط الحصوؿ  .2

 . مصدري الخضار والفواكو ما لـ يقرر مجمس الوزراء غير ذلؾ -

 . البضائع المصدرة لالستعماؿ الشخصي -

 . المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه -

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة عبارة ) شريطة االلتزاـ بابراز بطاقة المصدر ( الى اخر  -

رة )ب( منيا ثـ بالغاء نص الفقرة )د( واالستعاضة عنو بالنص الحالي بموجب القانوف المعدؿ الفق

حيث كاف نص الفقرة )د( منيا كما يمي : د . يستثنى مف شرط الحصوؿ عمى  2003لسنة  18رقـ 

ردة بطاقة المستورد المستمزمات المستوردة مف قبؿ المزارعيف الحتياجات مزارعيـ ، والبضاعة المستو 

  لالستعماؿ الشخصي

 4المادة 
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 . يحدد الوزير البضاعة التي يخضع استيرادىا او تصديرىا الى رخص تمقائية

 5المادة  

أ . يحدد الوزير او الجية المختصة البضاعة التي يخضع استيرادىا لرخص استيراد غير تمقائية في 

 : الحاالت التالية

لصحة العامة او النظاـ العامة او المحافظة عمى بيئة او اذا كانت متطمبات السالمة العامة او ا .1

 . االمف الوطني تستدعي ذلؾ  الموارد الطبيعية او

اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا لمتشريعات النافذة المفعوؿ او االتفاقيات الدولية ذات  .2

 . العالقة

 ديرىا الى رخص تصدير غير تمقائيةب. يحدد الوزير او الجية المختصة البضاعة التي يخضع تص

. 

 6المادة  

مع مراعاة احكاـ االتفاقيات الدولية ذات العالقة ، لمجمس الوزراء بناء عمى توصية الجية المختصة 

 : اصدار قرار بما يمي

 . أ . حظر استيراد او تصدير أي بضاعة

 . لمشروط التي يقررىاب. حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كميا او جزئيا بجية معينة وفقا 

 7المادة  
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عمى الوزارة او الجية المختصة تبميغ طالب الرخصة بقرارىا في حاؿ عدـ الموافقة عمى طمبو ويجب 

 . اف يكوف قرار الرفض معمال

 8المادة  

تكوف مدة سرياف رخصة االستيراد او التصدير سنة واحدة باستثناء الرخصة المتعمقة بالبضاعة 

كمية فينتيي مفعوليا باتماـ استيراد الكمية المحددة في الرخصة عمى اف ال تتجاوز الخاضعة لقيود 

 . سنة واحدة في جميع االحواؿ

 9المادة  

تعتبر رخصة االستيراد او رخصة التصدير شخصية وال يجوز تحويميا او التنازؿ عنيا اال بموافقة 

 . تحويؿ او التنازؿالجية المختصة شريطة توافر المتطمبات القانونية ليذا ال

 10المادة 

 أ. يتـ الغاء رخص االستيراد او التصدير بقرار مف الجية التي اصدرتيا في اية مف الحاالت التالية

: 

اذا قرر مجمس الوزراء حظر استيراد البضاعة او تصديرىا او قرر حصر استيرادىا او تصديرىا  .1

 بجية معينة

 . ييا قبؿ تاريخ صدور أي مف القراريفباستثناء البضاعة التي تـ التعاقد عم
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اذا قررت الجية المختصة عدـ السماح باستيراد البضاعة او تصديرىا بسبب منع تداوليا وفقا  .2

 .بيا لمتشريعات المعموؿ

 . اذا فقد حامؿ الرخصة احد شروط منحيا .3

الغاؤىا وفقا  ب. عمى الجية المختصة رد الرسوـ التي استوفتيا مقابؿ اصدار الرخص التي تـ

 الحكاـ الفقرة ) أ ( مف ىذه

 . ( منيا 3المادة باستثناء الحالة المنصوص عمييا في البند ) 

 . ج. يكوف قرار الغاء الرخصة قابال لمطعف لدى محكمة العدؿ العميا

 11المادة  

القانوف او  عمى الجية المختصة نشر التعميمات و القرارات التنظيمية التي تصدرىا تنفيذا الحكاـ ىذا

 . االنظمة الصادرة بمقتضاه في الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ سرياف كؿ منيا

 12المادة 

يصدر مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير االنظمة الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا القانوف بما في ذلؾ 

 : ما يمي

متطمبات منحيا وتحديد البيانات أ . االحكاـ المتعمقة برخص االستيراد والتصدير واجراءات وشروط و 

 التي تتضمنيا ىذه

 . الرخص وحاالت االعفاء مف الحصوؿ عمييا
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ب. تحديد مقدار الرسوـ التي تستوفى لقاء اصدار رخص االستيراد والتصدير وحاالت االعفاء منيا 

 واالحكاـ المتعمقة ببطاقة

 . المصدريف المستورد وبطاقة المصدر والتسجيؿ في سجؿ المستورديف وفي سجؿ

 . ج. المدد المحددة لمبت في طمبات اصدار الرخصة

  

ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد اضافة عبارة ) وحاالت االعفاء مف الحصوؿ عمييا ( الى اخر  -

الفقرة )أ( منيا ثـ بالغاء عبارة ) وبطاقة المستورد والتسجيؿ في سجؿ المستورديف ( الواردة في الفقرة 

اضة عنيا بعبارة ) واالحكاـ المتعمقة ببطاقة المستورد وبطاقة المصدر والتسجيؿ )ب( منيا واالستع

 . 2003لسنة  18في سجؿ المستورديف وفي سجؿ المصدريف ( بموجب القانوف المعدؿ رقـ 

 

 13المادة 

وتبقى االنظمة والتعميمات والقرارات ذات  1992( لسنة  14يمغى قانوف االستيراد والتصدير رقـ ) 

القة المعموؿ بيا حاليا سارية المفعوؿ الى اف يتـ استبداؿ غيرىا بيا خالؿ مدة ال تتجاوز ثالثة الع

اشير مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف ، وال يعمؿ باي نص وارد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكاـ 

 .ىذا القانوف

 14المادة 
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 . رئيس الوزراء والوزراء مكمفوف بتنفيذ احكاـ ىذا القانوف

9/ 5/ 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2004لسنة  114وتعديالتو رقم  االردني ظام رخص وبطاقات االستيراد والتصديرن

 2004/9/30بتاريخ  4677من عدد الجريدة الرسمية رقم  4603المنشور عمى الصفحة 

 2001لسنة  21من قانون االستيراد والتصدير وتعديالتو رقم  12صادر بموجب المادة 

  

  



101 
 

 1المادة 

( ويعمؿ بو مف تاريخ نشره 2004ى ىذا النظاـ )نظاـ رخص وبطاقات االستيراد والتصدير لسنة يسم
 . في الجريدة الرسمية

 2المادة  

يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ 
 : القرينة عمى غير ذلؾ

 . قانوف االستيراد والتصدير النافذ المفعوؿ :                   القانوف

 . : وزارة الصناعة والتجارة                    الوزارة

 . : وزير الصناعة والتجارة                     الوزير

: كؿ سمعة او مادة بما في ذلؾ المنتجات النباتية او الحيوانية او                   البضاعة
 . يةالصناعية او المعدن

: أي جية رسمية تخوليا التشريعات الموافقة عمى استيراد بضاعة معينة او         الجية المختصة
 . تصديرىا

 : رخصة االستيراد او رخصة التصدير سواء كانت تمقائية او غير تمقائية                  الرخصة
. 

 . ضاعة الى المممكة: التصريح الذي يسمح بموجبو باستيراد الب       رخصة االستيراد

: التصريح الذي يسمح بموجبو بتصدير البضاعة المحمية او اعادة تصدير          رخصة التصدير
 . البضاعة االجنبية الى خارج المممكة
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: رخصة االستيراد او التصدير التي تصدرىا الوزارة او الجية المختصة اذا       الرخصة التمقائية
 . ياتوافرت شروط ومتطمبات منح

الرخصة غير التمقائية : رخصة االستيراد او التصدير التي يجوز لموزارة او الجية المختصة اصدارىا 
 . لمنحيا اذا توافرت الشروط والمتطمبات القانونية المقررة

: الوثيقة التي تمنحيا الوزارة لممستورد المسجؿ في سجؿ المستورديف الذي        بطاقة المستورد
 . ايةتعده ليذه الغ

: الوثيقة التي تمنحيا الوزارة لممصدر المسجؿ في سجؿ المصدريف الذي           بطاقة المصدر
 . تعده ليذه الغاية

  

 3المادة  

ينظـ في الوزارة سجؿ يسمى )سجؿ المستورديف( وسجؿ اخر يسمى )سجؿ المصدريف( لتسجيؿ 
 . عمييا في القانوف وىذا النظاـ المستورديف والمصدريف ممف تتوافر فييـ المتطمبات المنصوص

  

 4المادة 

يجوز الي مف الجيات المبينة ادناه المسجمة في سجؿ المستورديف او سجؿ المصدريف لدى الوزارة 
 : الحصوؿ عمى بطاقة مستورد او بطاقة مصدر

أ . الشركات والتجار المسجميف في سجؿ الشركات او السجؿ التجاري عمى اف تكوف منتسبة الى 
 . رخصة ميف سارية المفعوؿ دى الغرؼ الصناعية او الغرؼ التجارية وحاصمة عمىاح

ب. الشركات والييئات والمؤسسات االردنية غير الصناعية او التجارية الحائزة عمى رخصة ميف 
 . سارية المفعوؿ
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 . ج. الشركات والييئات والمؤسسات االجنبية الحائزة عمى رخصة ميف سارية المفعوؿ

 . كات والييئات والمؤسسات االجنبية غير التجارية الحائزة عمى رخصة ميف سارية المفعوؿد. الشر 

 . ىػ. المؤسسات والييئات العممية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوؾ

و. الشركات والييئات والجيات والمؤسسات المسجمة او المعتمدة لدى جية رسمية القامة مشاريع 
 . انمائية في المممكة

ز. المقاولوف االجانب والشركات االجنبية او فروعيا المسجمة في المممكة كشركات اجنبية عاممة 
استيرادىا ضرورية لتنفيذ العقود التي  بموجب قانوف الشركات شريطة اف تكوف البضائع المطموب

لتمؾ المواـز  يبرمونيا مع الحكومة او المؤسسات االىمية وعمى اف تؤيد الجية المعنية طمب المستورد
 . مقدارىا ونوعيا مع بياف

 . ح. الجيات والييئات الخاصة المنشأة وفقا لمتشريعات الخاصة بيا

  

 5المادة  

يشترط لطالب رخصة التصدير اف يكوف حاصال عمى شيادة منشأ سارية المفعوؿ صادرة عف احدى 
وذلؾ مع مراعاة احكاـ االتفاقيات الغرؼ الصناعية او الغرؼ التجارية وفقا لمتشريعات الخاصة بيا ، 

 . ذات العالقة التي ترتبط بيا المممكة

  

 6المادة  

تصدر الرخص بناء عمى طمب يقدـ مف صاحب العالقة الى الوزارة او الجية المختصة عمى 
 . االنموذج المعتمد لدى أي منيا ليذه الغاية ، معززا بالوثائؽ والبيانات الالزمة
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 7المادة  

 : مف الرخصة البيانات التاليةأ . تتض

اسـ المستورد او المصدر واسمو التجاري، اف وجد، ورقمو في سجؿ المستورديف او سجؿ  .1
 . المصدريف

 . الرقـ المتسمسؿ لمرخصة .2

 . نوع الرخصة .3

 . تاريخ صدور الرخصة وتاريخ انتيائيا .4

 . صنؼ البضاعة وقيمتيا وكميتيا .5

 . الوزارة او الجية المختصة مصدرة الرخصة ضرورة اضافتيا أي بيانات اخرى ترى .6

 : ب. تتضمف رخصة االستيراد باالضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة )أ( مف ىذه المادة ما يمي

 . منشأ البضاعة .1

 . مركز شحف البضاعة .2

 : ىذه المادة ما يمي ج. تتضمف رخصة التصدير باالضافة الى البيانات المذكورة في الفقرة )أ( مف

 . الجية او الجيات التي يتـ تصدير البضاعة الييا .1

 . رقـ شيادة المنشأ وتاريخيا والجية التي اصدرتيا .2

 . رقـ الفاتورة الصادرة عف المصدر وتاريخيا .3

  



105 
 

 8المادة  

تاريخ تقديـ أ . تصدر الوزارة او الجية المختصة الرخصة خالؿ مدة ال تتجاوز سبعة اياـ عمؿ مف 
 . الطمب

ب. اذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة االستيراد خالؿ خمسة 
 . عشر يـو عمؿ مف تاريخ تقديـ الطمب

  

 9المادة  

اذا فقدت الرخصة او تمفت فيحؽ لصاحبيا اف يطمب اصدار رخصة بدؿ فاقد او بدؿ تالؼ تتضمف 
اشتممت عمييا الرخصة االصمية بما في ذلؾ رقميا االصمي عمى اف يدوف عمييا البيانات ذاتيا التي 

 . ، حسب مقتضى الحاؿ، عبارة بدؿ فاقد او بدؿ تالؼ

  

 10المادة  

اذا تـ الغاء الرخصة وفقا الحكاـ القانوف يتـ تبميغ صاحبيا بذلؾ باشعار خطي يرسؿ اليو عمى 
ميغ دائرة الجمارؾ بيذا االلغاء او بأي تغيير يتـ عمى عنوانو المثبت في طمب الرخصة كما يتـ تب

  بيانات الرخصة

  

 

 

 11المادة 
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ال يتطمب استيراد او تصدير البضائع المبينة ادناه حصوؿ الجيات التالية عمى رخص الستيرادىا او 
 : تصديرىا

 . أ . البضائع المستوردة او المصدرة باسـ جاللة الممؾ

 . المصدرة مباشرة باسـ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ب. البضائع المستوردة او

 . ج. البضائع المارة عبر المممكة )الترانزيت( مع مراعاة احكاـ التشريعات الجمركية النافذة المفعوؿ

د. البضائع المستوردة لغايات العرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات التي تقاـ في المممكة 
 . يتوجب اعادة تصديرىا والتي

 . ىػ. البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة مف البعثات الدبموماسية والقنصمية الستعماليا الرسمي

و. البضائع التي توافؽ السمطات الجمركية عمى ايداعيا المستودع العاـ باسـ أي مف البنوؾ العاممة 
قاصد التخميص عمييا وفقا الحكاـ لم في المممكة عمى اف تخضع لشرط الحصوؿ عمى الرخصة

 . التشريعات الجمركية النافذة

ز. البضائع المستوردة او المصدرة لالستعماؿ الشخصي كاالمتعة الشخصية واالثاث المنزلي 
 . الغاية الشخصي المستعمؿ وذلؾ وفؽ تعميمات يصدرىا الوزير ليذه

و المحصور استيرادىا او تصديرىا ، ح. البضائع التي تكوف بحوزة المسافريف مف غير المحظور ا
 . عمى اف ال تزيد قيمتيا عمى الفي دينار

 . ط. عينات البضائع الخاصة بالتجار ضمف القيود التي تضعيا السمطات الجمركية

 . ي. المستمزمات الزراعية التي يستوردىا المزارع الحتياجات مزرعتو

 . راء غير ذلؾؾ. الخضار والفواكو المصدرة ما لـ يقرر مجمس الوز 

 . ؿ. المنتجات الزراعية المصدرة التي يقرر الوزير استثناءىا
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 . ـ. البضائع التي تدخؿ المناطؽ واالسواؽ الحرة والتي تباع عمى الطائرات والسفف

 . ف. البضائع المستوردة تحت وضع االدخاؿ المؤقت

 . المؤتمرات او الندواتس. البضائع المصدرة الى الخارج لمصيانة او لمعرض في المعارض او 

ع. البضائع المعاد ادخاليا الى المممكة في حالتيا االصمية او بعد صيانتيا ، والبضائع المعاد 
 . تصديرىا قبؿ التخميص عمييا جمركيا

 . ؼ. منتجات المممكة المرتجعة

  

 12المادة 

 : أ . تستوفي الوزارة او الجية المختصة الرسـو التالية

 . رسـ اصدار رخصة استيرادعشرة دنانير  .1

 . خمسة دنانير رسـ اصدار رخصة تصدير .2

 : ب. كما تستوفي الوزارة بدؿ الخدمات التالية

 دنانير 10                            التسجيؿ في سجؿ المستورديف او سجؿ المصدريف .1

 دينارا 15                          اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر او تجديد اي منيما .2

رخصة االستيراد او  تعديؿ البيانات في سجؿ المستورديف او سجؿ المصدريف او ديناراف بيانات .3
 . المصدر رخصة التصدير او بطاقة المستورد او بطاقة

 دنانير 10                       اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر بدؿ فاقد او بدؿ تالؼ .4

 دنانير 5                       رخصة استيراد او رخصة تصدير بدؿ فاقد او بدؿ تالؼ اصدار .5
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 دنانير 5             اصدار نسخة مصدقة اضافية مف بطاقة المستورد او بطاقة المصدر .6

 10                                                         تحويؿ الرخصة او التنازؿ عنيا . .7
 نانيرد

حيث كاف نص  2005لسنة  58ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظاـ المعدؿ رقـ  -
 : ( مف الفقرة )ب( السابؽ كما يمي 4و  2البنديف )

  دنانير 5                          اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر او تجديد أي منيما .2

 دنانير 5                       ة مصدر بدؿ فاقد او بدؿ تالؼاصدار بطاقة مستورد او بطاق .4

  

 13المادة  

( مف ىذا النظاـ ، اذا لـ يكف المستورد حاصال 11باستثناء الجيات المنصوص عمييا في المادة )
%( مف 2.5عمى بطاقة مستورد فيترتب عميو عند التخميص عمى البضاعة غرامة تعادؿ ما نسبتو )

 . قيمة البضاعة

  

 14المادة  

%( فيتـ 10اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتيا القيمة المحددة في الرخصة بنسبة ال تزيد عمى )
التخميص عمييا شريطة اف ال تكوف تمؾ البضاعة خاضعة لقيود كمية ، اما اذا تجاوزت كمية 

رخصة جديدة البضاعة او قيمتيا ىذه النسبة فال يجوز التخميص عمييا اال بعد الحصوؿ عمى 
 . بمقدار الزيادة او تعديؿ الرخصة بنسبة ىذه الزيادة وفؽ االصوؿ المتبعة

 15المادة  
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أ . يصدر الوزير او الجية المختصة التعميمات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا النظاـ بما في ذلؾ ما 
 : يتعمؽ منيا بما يمي

 . احكاـ ىذا النظاـالنماذج التي يتـ اعتمادىا لدى أي منيا لمقاصد تطبيؽ  .1

 . البيانات التي تتضمنيا بطاقة المستورد وبطاقة المصدر وفقا لالنموذج المعتمد ليذه الغاية .2

 . تحديد الجية المخولة باصدار رخص االستيراد والتصدير والتوقيع عمييا .3

نيا وتحديد تحديد اجراءات طمب بطاقات االستيراد او التصدير ومنحيا بما في ذلؾ تجديد أي م .4
 . بالتوقيع عمييا مددىا او الغاؤىا والجية المخولة باصدارىا والمخولوف

 . اجراءات تعديؿ منشأ البضاعة ومركز شحنيا والتخميص عمييا والمخوليف بذلؾ .5

 . ب. يتـ نشر التعميمات المشار الييا في الفقرة )أ( مف ىذه المادة في الجريدة الرسمية

  

 16المادة  

 . 1993( لسنة 74اـ االستيراد والتصدير رقـ )يمغى نظ

  

  

24/ 8/ 2004 

 

 

   2009لسنة   االردني قانون الغذاء
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 (1المادة )

 (، ويعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.2009ىذا القانوف )قانوف الغذاء لعاـ يسمى  

 التعاريؼ (2المادة )

ي ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت ف

 القرينة عمى غير ذلؾ.

 المؤسسة العامة لمغذاء والدواء.  :المؤسسة

 لعاـ :مدير عاـ المؤسسة . االمدير 

 مديرية الغذاء في المؤسسة.  :المديرية

 مدير المديرية. :المدير

ة أو غير مصنعة الغاية منيا أو يتوقع أو شبو مصنع أي مادة أو منتج سواء كانت مصنعة :الغذاء

أف تكوف الغاية منيا لالستيالؾ البشري, ويشمؿ المشروبات والعمكة وأي مادة تستخدـ في تصنيع 

 الغذاء أو تجييزه أو معالجتو بما فييا الماء. وال يشمؿ تعريؼ الغذاء ما يمي:

  األعالؼ 

 النباتات قبؿ حصادىا 



111 
 

 طبؽ عمييا تعريؼ الدواء بمقتضى قانوف الدواء والصيدلة األدوية و مواد التجميؿ التي ين

 ساري المفعوؿ. 

 .التبغ ومنتجات التبغ التي تطبؽ عمييا المواصفات األردنية ذات العالقة 

 .المخدرات والميدئات التي ينطبؽ عمييا قانوف المخدرات والمؤثرات العقمية ساري المفعوؿ 

 مياه الشرب 

ة لمغذاء: أي إجراءات تطبؽ لحماية حياة اإلنساف وصحتو مف تدابير الصحة والصحة النباتي

المخاطر الناجمة عف المضافات الغذائية والمموثات والسمـو والجراثيـ المسببة لألمراض في الغذاء و 

الشراب أو لوقاية اإلنساف مف األضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو 

ىذه التدابير أي تشريعات أو متطمبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات الحيوانية وتشمؿ 

عالقة مباشرة بسالمة الغذاء بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ، معايير و مواصفات المنتج النيائي 

صدار الشيادات الخاصة  وطرؽ إنتاج و تصنيع المواد الغذائية و طرؽ التفتيش عمييا وفحصيا وا 

جراءات إ جازتيا و اخذ العينات منيا و الطرؽ اإلحصائية ذات العالقة وطرؽ تقييـ المخاطر  بيا وا 

 ومتطمبات التغميؼ و بطاقة البياف.

القاعدة الفنية: وثيقة رسمية تحدد خصائص الغذاء أو طرؽ وعمميات اإلنتاج والقواعد المتعمقة 

ز والبيانات و الوصؼ والتغميؼ باإلدارة ذات العالقة بالغذاء، وقد تشمؿ أيضا المصطمحات والرمو 

ووضع العالمات ومتطمبات بطاقة البياف التي تطبؽ عمى المنتج أو طرؽ وعمميات إنتاجو وتكوف 

 المطابقة ليا إلزامية.
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مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عف الجية المختصة تحدد فييا قواعد أو إرشادات أو 

ستخداـ العاـ والمتكرر، وقد تشمؿ أيضا المصطمحات خصائص الغذاء أو طرؽ وعمميات اإلنتاج لال

والرموز والبيانات والتغميؼ ووضع العالمات ومتطمبات بطاقة البياف التي تطبؽ عمى المنتج أو طرؽ 

 وعمميات إنتاجو وتكوف المطابقة ليا غير إلزامية.

اء لغايات الربح أو المؤسسة الغذائية: أي أعماؿ تنفذ مف قبؿ القطاع العاـ أو القطاع الخاص سو 

لغير ذلؾ، بيدؼ ممارسة أي نشاط لو عالقة بأي مرحمة مف مراحؿ تداوؿ الغذاء، ويستثنى مف ذلؾ 

 حقوؿ المزارعيف ومزارع تربية الحيوانات والمناحؿ.

المسؤوؿ في المؤسسة الغذائية: الشخص المسؤوؿ عف ضماف تطبيؽ متطمبات سالمة الغذاء الواردة 

 العالقة في المؤسسات الغذائية التي تقع تحت إشرافو. في التشريعات ذات

إنتاج الغذاء أو تصنيعو أو تحضيره أو معالجتو أو تعبئتو أو تغميفو أو تجييزه أو نقمو تداوؿ الغذاء: 

 أو حيازتو أو توزيعو أو تخزينو أو عرضو لمبيع أو بيعو أو استيراده أو ىبتو أو التبرع بو.

لمواد الغذائية عند نقطة البيع أو التسميـ لممستيمؾ النيائي، و يشمؿ ذلؾ تداوؿ االبيع بالتجزئة: 

المطاعـ و محالت السوبر ماركت و البقاليف والباعة المتجوليف و أماكف إعداد و تقديـ األغذية في 

 .المصانع والمؤسسات و أية أماكف أو مؤسسات أخرى مماثمة

البيع أو إعطائو لمغير بقصد البيع أو أي صورة مف بقصد االحتفاظ بالغذاء  الوضع في االستيالؾ:

 صور النقؿ سواء مقابؿ الثمف أو بدوف مقابؿ, كما يشمؿ عمميات العرض لمبيع والنقؿ والتوزيع.
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خاصة نتجت عف حاالت  تغذويةأغذية االستعماؿ الخاص: أي غذاء يعد ويقدـ لتمبية متطمبات 

وتختمؼ  ;نة ويشمؿ أغذية الرضع وصغار األطفاؿجسمانية أو وظيفية أو مرض أو اضطرابات معي

 ة ذات الطبيعة المشابية.يمكونات ىذا الغذاء عف مكونات األغذية العاد

مصدر الخطر: عامؿ بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاء أو احد عناصره ومكوناتو 

 وقد يؤثر سمبيًا في صحة اإلنساف.

بي عمى صحة اإلنساف وشدة ذلؾ األثر نتيجة التعرض لمصدر المخاطػػر: احتماؿ حدوث اثر سم

 .الخطر في الغذاء

تحميؿ المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استنادًا إلى أسس عممية وتقييـ المخاطر الناجمة 

عف تعرض اإلنساف ليذا المصدر كمًا أو نوعًا، وتتكوف ىذه العممية مف ثالثة عناصر مترابطة: 

دارة المخاطر واتصاالت المخاطر.تقييـ المخاط  ر وا 

تقييـ المخاطر: إجراء مبني عمى المعمومات العممية يتكوف مف أربع خطوات: تحديد مصدر الخطر, 

 وصؼ مصدر الخطر, تقدير درجة التعرض لمخطر, وصؼ المخاطر.

قة، مع إدارة المخاطر: موازنة الخيارات المتاحة لضبط المخاطر بالتشاور مع الجيات ذات العال

األخذ بعيف االعتبار عممية تقييـ المخاطر وأية عوامؿ أخرى ذات عالقة بيدؼ الوصوؿ إلى 

 الخيارات المناسبة لضبط المخاطر و الوقاية منيا.

التوعية بالمخاطر: تبادؿ المعمومات واآلراء ضمف عممية تحميؿ المخاطر بيف القائميف عمى عمميات 

و المستيمكيف و قطاعات التجارة و الصناعة الغذائية و األكاديمييف تقييـ المخاطر و إدارة المخاطر 
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و الجيات األخرى ذات العالقة بخصوص مصدر الخطر و المخاطر التي قد تنتج عنو و العوامؿ 

 ذات العالقة بذلؾ، و شرح نتائج تقييـ المخاطر و األسس التي بنيت عمييا قرارات إدارة المخطر.

 ادة غذائية أو مادة ستستخدـ في الغذاء خالؿ جميع مراحؿ تداوليا. التتبع: إمكانية تتبع م

اإلنتاج األولي: إنتاج أو تربية أو زراعة منتجات أولية، بما في ذلؾ حصاد المنتجات الحقمية و حمب 

 و تربية الحيوانات قبؿ إدخاليا إلى المسمخ لمذبح.

مصادر الخطر في الغذاء و  إصحاح الغذاء: مجموعة التدابير و الظروؼ التي تضمف ضبط

 صالحية األغذية لالستيالؾ البشري أو حسب الغاية التي أعد ليا.

 التموث:  تعرض الغذاء أو البيئة التي يوجد بيا الغذاء لمصدر الخطر.

أي بطاقة او عالمة او أي شيء تصويري او وصفي سواء كاف مكتوبًا او مطبوعًا او  بطاقة البيػاف:

 او مزخرفًا او مدموغًا او ممصقًا بعبوة الغذاء. مرسومًا او معمماً 

المفتش: الشخص المؤىؿ تأىياًل مناسبا وفقًا لطبيعة الميمة المكمؼ بيا ضمف أعماؿ الرقابة عمى 

 الغذاء.

 

 )الفصؿ األوؿ(

 اليدؼ ونطاؽ التطبيؽ

 ييدؼ ىذا القانوف إلى تحقيؽ ما يمي: (،3المادة )
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 وصحتو. اإلنسافضماف مستوى عاٍؿ مف حماية حياة - أ

 وضع المبادئ العامة التي تحكـ جودة و سالمة الغذاء عمى مستوى المممكة.- ب

جراءات وترتيبات تنظيمية فعالة لدعـ اتخاذ - ج وضع آليات  لتوفير قاعدة عممية قوية وا 

 القرار في المسائؿ المتعمقة بسالمة الغذاء.

لنزيية في تجارة لغذاء، بما فييا الممارسات ااضماف حماية مصالح مستيمكي - د

 األغذية

 بيدؼ توفير حماية المستيمؾ مف:    

 التداوؿ غير اآلمف لألغذية -1

 ممارسات االحتياؿ أو الخداع -2

 غش األغذية -3

 أي ممارسات أخرى قد تضمؿ المستيمؾ -4

 نطاؽ تطبيؽ القانوف (،4المادة )

مف مرحمة اإلنتاج و يطبؽ ىذا القانوف عمى جميع مراحؿ تداوؿ الغذاء عمى طوؿ السمسمة الغذائية 

حتى مرحمة االستيالؾ، وال يطبؽ عمى "اإلنتاج األولي" كما تـ تعريفو في ىذا القانوف، أو عمى 

 تداوؿ الغذاء داخؿ المنازؿ لالستخداـ الشخصي )الخاص(.
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 )الفصؿ الثاني(

 متطمبات الغذاء

 (، متطمبات سالمة الغذاء5المادة )

 وضة لمبيع سميمة و آمنة.يجب أف تكوف المواد الغذائية المعر - أ

 يعتبر الغذاء غير سميـ إذا كاف ضارًا بالصحة أو غير صالح لالستيالؾ البشري.- ب

 لتحديد أف الغذاء غير سميـ يجب األخذ باالعتبار ما يمي:- ج

الحالة الطبيعية التي سيستخدـ بيا الغذاء مف قبؿ المستيمؾ في كؿ مرحمة مف مراحؿ  -1

 تداولو.

ى بطاقة بياف الغذاء أو أي معمومات أخرى متاحة بشكؿ عاـ المعمومات المدونة عم -2

لممستيمؾ بخصوص تجنب تأثيرات صحية ضارة محددة لغذاء معيف أو لمجموعة مف 

 األغذية.

 

 المغشوشة  األغذية(، 6المادة )

 يجب أف تكوف المواد الغذائية الموضوعة في االستيالؾ غير مغشوشة.-أ
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 ف الحاالت التالية:يعتبر الغذاء مغشوشػػػًا في أي م-ب

إذا احتوى عمى مضاؼ غذائي مسموح وغير مجاز استعمالو في ذلؾ  -1

 المنتج وفقا لمقواعد الفنية.

إذا نزع أي مف مكوناتو أو أجري أي تغيير عمييا أو أعيد تركيبيا إال   -2

إذا أعمف عف ذلؾ في بطاقة البياف الخاصة بو وكانت مثؿ ىذه 

ط والتعميمات التي تصدرىا اإلجراءات مسموح بيا وفقا لمشرو 

 المؤسسة.

إذا أضيفت مادة مف شأنيا أف تقمؿ مف نسبة القيمة الغذائية لمغذاء  -3

 بقصد الربح أو إلخفاء عيب أو نقص فيو أو زيادة في حجمو أو وزنو. 

إذا انتيت مدة صالحيتو كما ىو مدوف في بطاقة البياف دوف أف يثبت  -4

 ؾ البشري.بالفحص المخبري عدـ صالحيتو لالستيال

إذا تـ تداولو في أحواؿ أو ظروؼ مخالفة لمتدابير الصحية الصادرة  -5

 عف المؤسسة.

 إذا كاف غير مطابؽ لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة. -6

 

 الموصوفة وصفًا كاذباً  األغذية(، 7المادة )
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اعد الفنية الخاصة يجب أف تكوف المواد الغذائية الموضوعة في االستيالؾ مطابقة لمقو - أ

 ببطاقة البياف والقواعد الفنية األخرى ذات العالقة.

 

يجب أف ال تؤدي بطاقة بياف الغذاء, والدعاية واإلعالف عف الغذاء, وشكؿ العبوة ومظير  - ب

الغذاء وطريقة ترتيب وعرض الغذاء, وكذلؾ المعمومات التي تنشر عف الغذاء بأي وسيمة 

 .إعالف إلى تضميؿ لممستيمكيف

 

 )الفصؿ الثالث(

 الترخيص والتسجيؿ

 ( 9المادة )

يمنع تداوؿ الغذاء في المؤسسة الغذائية قبؿ الحصوؿ عمى ترخيص لممارسة ىذا العمؿ وفقًا - أ

 لتعميمات يصدرىا المدير العاـ ليذه الغاية.

عمى المؤسسة الغذائية إشعار المؤسسة عف جميع أعماؿ تداوؿ الغذاء التي تمارس في - ب

 الغذائية، واف تبمغ المؤسسة عف أي أعماؿ جديدة تدخميا في نطاؽ عمميا.المؤسسة 

 :المديريمنع تداوؿ األغذية في المؤسسات الغذائية التالية إال بعد صدور قرار بالموافقة مف - ج

 المسالخ -1
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 المصانع و المعامؿ الغذائية -2

 أي فئة أخرى مف المؤسسات الغذائية يتـ شموليا بموجب قرار يصدره المدير -3

 العاـ.

عمى المؤسسات الغذائية المشار إلييا في البند )ج( مف ىذه المادة الحصوؿ عمى موافقة المدير  -د

 قبؿ المباشرة بأي تغييرات جوىرية في البناء أو المعدات.

تتـ مراجعة الموافقات الصادرة لممؤسسات الغذائية المشار إلييا في البند )ج( مف ىذه المادة كؿ  -ىا

 و لممدير إضافة شروط جديدة قبؿ تجديد الموافقة. خمس سنوات،

تقوـ المديرية بإنشاء سجؿ توثؽ فيو جميع المؤسسات الغذائية المرخصة و الحاصمة عمى - و

 تصريح بتداوؿ األغذية حسب نص ىذه المادة.

يصدر المدير العاـ تعميمات تحدد فييا شروط و إجراءات الترخيص والتسجيؿ و الحصوؿ - ز

 .الصحية لممؤسسات الغذائية عمى الموافقات

 

 )الفصؿ الرابع(

 المؤسسة الغذائيةواجبات 

 (، سحب األغذية مف األسواؽ:14المادة )
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عمى مستورد أو مصنع أو معبئ أو موزع الغذاء اتخاذ اإلجراءات الفعالة لسحب الغذاء مف األسواؽ 

بالغ المؤسسة مباشرة في حاؿ وجود ما يشير إلى أف الغذاء غير مطابؽ لمتطمبات سالمة الغذ اء وا 

عف األماكف التي زودىا بذلؾ الغذاء. وعميو أف يتخذ اإلجراءات الفعالة إلبالغ المستيمكيف عف 

أسباب سحب الغذاء, والطمب مف المستيمكيف إعادة أي كمية لدييـ  في حاؿ كانت المخالفة تشكؿ 

 خطرا عمى صحة المستيمؾ.

 

 )الفصؿ الخامس(

 االستيراد والتصدير

 (:15المادة )

يجب أف يطابؽ الغذاء المستورد لغايات الوضع في االستيالؾ بأسواؽ المممكة متطمبات تشريعات  

 الغذاء ذات العالقة و أية شروط أو معايير ترد في أي اتفاقية ثنائية بيف المممكة والدولة المصدرة. 

 (:16المادة )

ستيراد والتصدير، يمنع إدخاؿ أو تداوؿ أي غذاء مع مراعاة التشريعات نافذة المفعوؿ المتعمقة باال 

المؤسسة، لالستعماالت الخاصة أو أي مضاؼ غذائي لممممكة قبؿ حصولو عمى موافقة خطية مف 

 .و بموجب تعميمات يصدرىا المدير العاـ

 (:17المادة)
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المؤسسة  يمتـز مستوردو الغذاء إلى المممكة بممارسات االستيراد الجيد لألغذية حسب ما تقرره 

 بموجب تعميمات يصدرىا المدير العاـ ليذه الغاية.

 (:18المادة )

يجب أف يطابؽ الغذاء المصدر أو المعاد تصديره مف المممكة لموضع في االستيالؾ بأسواؽ الدوؿ  

األخرى متطمبات تشريعات الغذاء ذات العالقة المعموؿ بيا في المممكة  أو تشريعات الغذاء ذات 

البمد المستورد و أية شروط أو معايير ترد في أي اتفاقية ثنائية بيف المممكة والدولة العالقة في 

 المستوردة، أو إذا كاف بطمب أو بموافقة مف السمطات المختصة لمبمد المستورد.

 (:19المادة)

 ( مف ىذا القانوف إال إلى بمد5ُيمنع تصدير أو إعادة تصدير أي غذاء ضار بالصحة وفقًا لممادة ) 

المنشأ بعد إعالـ الجية المختصة فييا بأسباب رفض الموافقة عمى وضع  الغذاء في االستيالؾ 

بأسواؽ المممكة، و عكس ذلؾ يتـ إتالفو بموافقة أصحاب العالقة وعمى نفقتيـ أو بقرار مف 

 المحكمة. 

 (:20المادة )

تي يحددىا المستورد إذا إعادة تصدير أي غذاء وعمى نفقة مستورده إلى الجية ال المؤسسةتقرر  

( مف ىذا القانوف 7( و )6وفقًا لنص المادتيف ) كاف ىذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا

شريطة أف يوثؽ عمى أوراؽ المعاممة الجمركية الخاصة بيذا الغذاء أسباب رفض الموافقة عمى وضع  

 الغذاء في االستيالؾ بأسواؽ المممكة.
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 (:21المادة )

إذا ثبت ليا أف الغذاء غير مطابؽ لمقواعد الفنية أف تتحفظ عميو إلعادة تجييزه إذا كاف  لممؤسسة 

 مف المواد القابمة لذلؾ والسماح بإدخالو حاؿ مطابقتو لمقواعد الفنية بعد استكماؿ تجييزه.

 

 )الفصؿ السادس( 

 السمطة الوطنية المختصة

 (:22المادة )

لمختصة المسئولة عف تنظيـ و إدارة الرقابة عمى الغذاء في تكوف المؤسسة ىي السمطة الوطنية ا 

 المممكة وتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف. 

 (:23المادة )

لممؤسسة إنشاء فروع ووحدات في محافظات و ألوية المممكة و تحديد واجباتيا و آليات عمميا  

 لممارسة السمطة الرقابية وفقًا ألحكاـ ىذا القانوف.

 (:24المادة )

سسة تفويض أي مف الصالحيات المخولة ليا إلى أي جية رسمية أخرى و لممدة التي تراىا لممؤ  

 مناسبة مف خالؿ مذكرات تفاىـ تبيف المياـ و الواجبات المفوضة
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 )الفصؿ السابع(

 مسؤوليات المؤسسة

 

مع الجيات تتولى المؤسسة إصدار أو اعتماد القواعد الفنية الخاصة باألغذية، وتساىـ  (27المادة )

 المعنية في وضع أو مراجعة المواصفات القياسية لممواد الغذائية.

 

عمى المؤسسة مراقبة تطبيؽ تشريعات الغذاء والتحقؽ مف أف المؤسسات الغذائية ممتزمة   (28المادة )

بتطبيؽ المتطمبات المنصوص عمييا في ىذه التشريعات في جميع مراحؿ تداوؿ الغذاء، و ليذه 

ى المؤسسة توفير نظاـ رقابي يغطي جميع مراحؿ التداوؿ بما في ذلؾ التوعية بأمور الغاية عم

 سالمة الغذاء.

 (، أعماؿ الرقابة الرسمية29المادة )
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 عمى الغذاء المحمي والمستورد و المصدر دوف تمييز غير مبرر. اإلجراءات الرقابيةتطبؽ  -د

 

 

 

 

 2004ام ( لع20من قانون الصحة العامة الفمسطيني رقم )

 سالمة األغذية -الفصل الرابع

 ( 16مادة)  

 تقديـ معمومات تتعمؽ بسالمة األغذية

 -:عمى مصنعي المواد الغذائية والمستورديف ليا تزويد الوزارة خالؿ مدة محددة بما يمي

 .التركيبة الكيماوية لتمؾ المواد الغذائية .1

 ..طريقة تداوليا وكيفية استخداميا2

 .لمواد لتحميميا.عينة مف تمؾ ا3

 ..أي معمومات أخرى عف تمؾ المواد ليا عالقة بالصحة العامة4

 ( 17مادة)  

 مراقبة األغذية
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تتولى الوزارة بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة مراقبة األغذية في أثناء تداوليا، كما وعمييا 

 -:مراقبة األغذية

وز السماح بدخوليا إال بعد موافقة .المستوردة عند وصوليا إلي الدوائر الجمركية، وال يج1

  .الوزارة

  .المنتجة محميًا داخؿ أماكف تصنيعيا وتجييزىا .2

 ( 18مادة)  

 حظر تداوؿ األغذية غير الصحية

 -:يحظر تداوؿ األغذية إذا

 .كانت مخالفة لممواصفات والشروط المحددة مف قبؿ الوزارة .1

 .وقع بيا غش عمى نحو يغير مف طبيعتيا .2

  .نت غير صالحة لالستيالؾ اآلدمي، أو ضارة بصحة اإلنساف.كا3

 ( 19مادة)  

 عدـ صالحية المنتجات الغذائية لالستيالؾ اآلدمي

 : يعتبر المنتج الغذائي غير صالح لالستيالؾ اآلدمي إذا

 .خواصو الطبيعية مف حيث الطعـ أو المظير أو الرائحة  حدث تغير في .1

ي تركيبتو الكيماوية أو إضافة مواد كيماوية غير مسموح بيا .ثبت بالتحميؿ حدوث تغير ف2

 .أو تموثو بأحد المموثات الكيماوية أو البيولوجية أو اإلشعاعية
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 ..كانت مدة صالحيتو منتيية وفقًا لمتاريخ المدوف عميو3

  ..تـ تداولو في ظروؼ أو بطرؽ غير صحية4

 ( 20مادة)  

 فالمنتجات الغذائية الضارة بصحة اإلنسا

 :يعتبر المنتج الغذائي ضارًا بصحة اإلنساف إذا

.كاف مموثًا بالميكروبات أو الطفيميات أو المبيدات أو المواد المشعة أو غيرىا، عمى نحٍو 1

 .مف شأنو إحداث المرض باإلنساف

 .كاف منتجًا مف حيواف نافؽ أو مصاب بأحد األمراض التي تنتقؿ عدواىا إلى اإلنساف .2

 .تحتوي عمى مواد ضارة بالصحة كانت عبوتو .3

احتوى عمى مواد ضارة أو سامة أو معادف ثقيمة أو مواد حافظة أو ممونة أو غيرىا والتي  .4

 .مف شأنيا إحداث المرض باإلنساف

 ( 21مادة)  

 االلتزاـ بالتعميمات الفنية

درة عف يجب االلتزاـ بالمواصفات والشروط المحددة في التعميمات الفنية اإللزامية الصا

 .مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيؽ مع الوزارة

 ( 22مادة(  

 ترخيص تداوؿ األغذية الخاصة
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يحظر تداوؿ األغذية الخاصة أو اإلعالف عنيا إال بعد تسجيميا والحصوؿ عمى تراخيص 

 .بتداوليا وبطريقة اإلعالف عنيا مف الوزارة

 ( 23مادة)  

 نفقات التحميؿ

 .واد الغذائية نفقات تحميؿ العينات عند دخوليايتحمؿ مستورد الم .1

 .يتحمؿ مصنع المواد الغذائية نفقات تحاليؿ العينات التي تؤخذ عند التصنيع .2

 ( 24مادة)  

 منع المصابيف مف بيع األطعمة أو المشروبات

ال يجوز الترخيص لممصاب بأحد األمراض المعدية التي تحددىا الوزارة بممارسة حرفة بائع 

  .مة أو مشروباتأطع

 ( 25مادة(  

 فحص عينات مف المواد الغذائية أثناء تداوليا

   .يحؽ لمموظفيف المختصيف مف الوزارة فحص عينات مف المواد الغذائية وذلؾ في أثناء تداوليا ..1

بمقتضى  تؤخذ العينات المشار إلييا في الفقرة السابقة وفؽ الموائح الخاصة بذلؾ والصادرة .2

 .القانوف

 ( 26مادة)  

 إجراءات تحميؿ العينات
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يجب أف تجرى تحميؿ العينات في المختبرات التي تحددىا الوزارة فور ضبطيا وُيعَمـ صاحب 

  .الشأف بنتيجة التحميؿ في موعد ال يتجاوز خمسة عشر يومًا مف تاريخ ضبط العينة

  )27مادة )

 إتالؼ المواد الغذائية المخالفة

ري أو مف التحاليؿ أف العينة مخالفة لممواصفات أو الشروط الخاصة إذا ثبت مف الكشؼ الظاى

تتولى  بتداوؿ األغذية أو ضارة بصحة اإلنساف أو غير صالحة لالستيالؾ اآلدمي أو مغشوشة

الوزارة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة اتخاذ التدابير الالزمة إلتالؼ المواد الغذائية التي ُأخذت منيا 

 .نفقة مف يتحمؿ المسؤولية عف ذلؾتمؾ العينة عمى 

  )28مادة )

 التعاوف مع الموظؼ المختص

عمى كؿ مف يتداوؿ المواد الغذائية إعطاء الموظؼ المختص مف الوزارة ما يطمبو مف معمومات أو 

 .عينات تمكنو مف تأدية عممو تنفيذًا ألحكاـ ىذا القانوف

  (29مادة )

 تضارب المصالح

ظؼ مف الوزارة لمتفتيش في منطقة يكوف لو فييا ارتباط مباشر أو غير ال يجوز أف ينتدب أي مو 

 .مباشر بأية مينة أو حرفة ذات عالقة بتداوؿ األغذية
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  (30مادة )

 التصرؼ بالمواد الغذائية المضبوطة

دوف إذف بذلؾ ال يجوز إخفاء المواد الغذائية التي يتـ ضبطيا وفقًا لمقانوف أو تعديميا أو التصرؼ 

 .أي طريقة كانتبيا ب

 

 توضيحات حوؿ المفاىيـ الواردة في قانوف الصحة العامة:

 أوال: األغذية الفاسدة والتالفة.

 يعتبر الغذاء فاسدا في األحواؿ التالية:

 الطعـ(-القواـ-المممس-الرائحة–إذا تغير تركيبو أو تغيرت خواصو الطبيعية)الموف  -1

 حيتو..إذا أثبتت نتائج الفحص ألمخبري عدـ صال2

 ويحدث الفساد أو التمؼ نتيجة لعامؿ أو أكثر مف العوامؿ التالية:

 أ.الحفظ أو التخزيف في درجة حرارة أو رطوبة نسبيو غير مناسبتيف.

 ب.عدـ وجود التيوية الكافية في مستودعات األغذية.

 ائية..إذا كاف منتيي الصالحية أي انتيى تاريخ الصالحية المدوف عمى بطاقة المادة الغذ3

 .إذا احتوى عمى حشرات أو أجزاء منيا أو فضالت أو مخمفات حيوانيو ميما كاف نوعيا.4
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 ثانيا: الحاالت التي يمنع فييا تداوؿ األغذية:

 يمنع منعا باتا تداوؿ األغذية في الحاالت التالية:

 .إذا كانت غير صالحو لالستيالؾ اآلدمي.1

 .إذا كانت مغشوشة.2

 لمصدر..إذا كانت مجيولة ا3

 .إذا كانت غي مطابقة لممواصفات القياسية المقررة.4

 ثالثا: الحاالت التي تعتبر فييا األغذية غير صالحو لالستيالؾ اآلدمي:

 .إذا كانت ضاره بالصحة.1

 .إذا كانت تالؼ ىاو فاسدة.2

 رابعا: األغذية الضارة بالصحة :

 اف..إذا كانت مموثو بميكروبات مف شانيا إحداث مرض لإلنس1

 .إذا احتوت عمى أي مادة سامو تحدث ضررا بصحة اإلنساف.2

.إذا تداوليا شخص مريض بأحد)أو حامؿ لميكروبات احد( اإلمراض المعدية التي تنتقؿ عدواىا 3

 لإلنساف عف طريؽ الغذاء أو الشراب.
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 .إذا كانت ناتجة عف حيواف مريض بأحد اإلمراض التي تنتقؿ لإلنساف.4

 ة مف حيواف نافؽ..إذا كانت ناتج5

 .إذا امتزجت باال دويو والشوائب بنسبو تزيد عف الحدود المقررة المسموح بيا.6

 .إذا احتوت عمى مواد ممونو آو مواد حافظو أو أي مواد أخرى محظور استعماليا.7

. إذا احتوت عمى مواد ممونو أو مواد حافظو أو أي مواد أخرى مسموح باستعماليا في التشريعات 8

 مواصفات القياسية المقرر ولكف بتركيزات أعمى مف الحدود المسموح بيا .وال

 .إذا احتوت عبوتيا أو لفائفيا أو أغمفتيا عمى مواد ضاره بالصحة.9

 خامسا: حاالت غش األغذية:

 تعتبر األغذية مغشوشة في الحاالت التالية:

 أو جودتيا أو قيمتيا الغذائية..إذا اختمطت أو مزجت بماده أخرى مف شانيا إف تغير مف طبيعتيا 1

 .إذا استبدلت جزئيا أو كميا إحدى المواد ألداخمو في تركيبيا بماده أخرى أو بمواد أخرى اقؿ جوده.2

 .إذا نزع كميا أو جزئيا احد عناصرىا المؤثرة في ألجوده.3

 .إذا كاف ىناؾ تعمد إلخفاء التمؼ أو الفساد بأي طريقة مف الطرؽ.4

ى مواد ممونو أو مواد حافظو أو أي إضافات أخرى لـ يرد ذكرىا في المواصفات .إذا احتوت عم5

 والتشريعات المعموؿ بيا.
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 .إذا كانت غير مطابقة لممواصفات والتشريعات والمعموؿ بيا.6

.إذا دخؿ في تركيبيا جزئيا أو كميا أي ماده أوليو نباتيو أو حيوانيو فاسد ىاو تالؼ ىاو ناتجة مف 7

 أو حيواف نافؽ. حيواف مريض

.إذا كانت البيانات المدونة عمى عبواتيا تخالؼ حقيقة تركبييا مما يؤدي إلى خداع المستيمؾ أو 8

 اإلضرار الصحي بو.

.يعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوش ىاو كانت المواد التي تستعمؿ في الغش 9

 ضارة بصحة اإلنساف.

 ستيراد الغذاء في النظام االردني( النماذج المتعمقة با2ممحق )

 

طلب اجازة منتج بعد التصنيف (1)نموذج رقم   

قسم المواصفات وجــــودة االغـذيـة   /  مــديــرية الرقابــة على الغــــذاءالسادة   

 تحيةطيبةوبعد:

ـــة ـــةالعام ـــ الم سس ــــيالــــــــــادر  ــــارلالـــ لتـــابالتــــنيـاالولــــــ اشــــــــ

ـــــــدواءرقـــــــمللغـــــــذا ـــــــاري //3/5/4ءوال المتضـــــــم 102/ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت او احال

المستحضــــــــــر.......................................................والمـــــــــــن مــــــــــ 

قبـــــــلشـــــــرلة.......................منشـــــــا.......................................الـــــــ 
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للـــــــــمالواـــــاس ادنـــــالالســـــتلمالاجـــــراءا ومرفـــــ ةـغــــذيــــــــةالخـــاــــــــلجنـــــــةاال

 االجـــازل:

 اـليةـادرلشهادلحريةالبي -6لتابالتـنيـاالولي.ـورل   .2

102بتاري //  

  ينـــة.–7.اـليةملونا شهادل .1

 شهادلتوضحمـدرالجيالتي -8.بطاقةبيا باللغةالعربية .3

 ((soft gel capsulesـور.لــ8بطاقةبيا اـليةملونة+ .4

 دينارلللمنت اومستحضر(.200)النسخةالزرقاءم وـلالمقبوضا  .5

                                   : و المؤسسة اسم المستودع ا 

رقم الهاتف :                         رقم الجوال :اسم المندوب :                        

)ختم الصندوق(                  )ختم الوارد(                          

 

التوقيع :      اسم الموظف :                (     لطفا وارد اغذية خاصة)  

   

 

(2)نموذج رقم   

طلب اجازة منتج بدون تصنيف اولي     

قسم المواصفات وجــــودة االغـذيـة   /  مــديــرية الرقابــة على الغــــذاءالسادة   
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 تحيةطيبةوبعد:

...............................المنت للــــمالوااس ادنالالستلمالاجراءا اجازلمرفق

م ..............والمـن م قبلشرلة.......................منشا.....................

 لجنــةاالـغــــذيـــةالخـــاـــة.

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

3. ............................................................................................ 

4. ............................................................................................ 

5. ............................................................................................ 

 

                                                      : اسم المستودع او المؤسسة 

   

 

 اسم المندوب :                                        

رقم الجوال :   

                                            رقم الهاتف   :        

)ختم الصندوق(              )ختم الوارد(                          

 

)لطفا وارد اغذية خاصة (                         
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التوقيع :                                                    اسم الموظف:              
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 ( النماذج المتعمقة باستيراد الغذاء في النظام الفمسطيني3ممحق )
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 A1,A2, Quota( القوائم 4ممحق )
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 ( تسييل ميمة طالب5ممحق )

 


