
 )Import af fødevarer( الغذائية سلعال استيراد
 

  ؟عند االستيراداإلجراءات التي ينبغي اتباعها  ما هي الشروط الواجب توفرها في السلع الغذائية المستوردة، وما هي

  
  (REGISTRERING SOM IMPORTØR) دمستوِرآالتسجيل 

دائرة مستورد في آأن تكون مسجال أوًال يجب عليك ، ) المتاجرة بهاأو  هااستيراد( لبيعهاالغذائية  والسلع الموادإذا آنت تريد إدخال 
  .المكتب اإلقليمي للسلع الغذائيةإلى  إرسالهمستورد ينبغي آ كتسجيل طلب. السلع الغذائية

   .في أعلى الصفحة لمعرفة المكتب اإلقليمي المحلي للسلع الغذائية الذي تتبع له، ُيرجى مراجعة الخارطة
  

  til registrering Ansøgningsskemaet /تسجيلطلب ال

  (ANIMALSKE ELLER IKKE‐ANIMALSKE FØDEVARER) غير الحيوانيةوأالحيوانية  سلع الغذائيةال
 .في التشريعات الخاصة بالسلع الغذائية هناك تمييز ما بين السلع الغذائية الحيوانية وغير الحيوانية

Animalske fødevarer  

اللحوم واأللبان والبيض والسمك والعسل : هاالمحضَّرة منمن مواد خام حيوانية أو غذية التي تتكوَّن األهي  السلع الغذائية الحيوانية
 .الخ

Ikke-animalske fødevarer  

  .األغذية النباتية هي الحيوانية السلع الغذائية غير

بالنسبة لألغذية الحيوانية عنها بالنسبة لغير تختلف ،  عند إدخالهااإلجراءات الواجب اتباعها المعتمدة إلدخال هذه السلع وشروط ال
غير  السلع الغذائية إدخال"و ، "يةالغذائية الحيوان السلع إدخال"،  أدناه ستجد شرحًا للوائح المتبعة في القسمْينو .الحيوانية

  ."حيوانيةال

، "السلع الغذائية المرآَّبة إدخال"القسم في ستجد . أن تكون مؤلفة من آل من األغذية الحيوانية والنباتيةأيضًا للسلع الغذائية يمكن 
  .ئح الخاصة بهذا النوع من السلعشرحًا للوا

  (SAMHANDEL ELLER IMPORT FRA TREDJELANDE) من دولة ثالثة أو االستيراد التبادل التجاري
وهذان المصطلحان سيتم إستعمالهما  .ة ثالثةدولاالستيراد من التبادل التجاري وعند إدخال السلع الغذائية هناك أيضًا تمييز ما بين 

  . السلع الغذائيةفي شرح شروط إدخال 

مع جزر  ، فإن التجارةفي حالة األسماك .، والنرويج ، وأندورا األخرى من دول االتحاد األوروبي هو إدخال السلع التبادل التجاري
  ."منطقة التبادل التجاري"وهذه الدول ُتسمَّى إجماًال  .هي تبادل تجاري يسلنداآفارو وال

  .خارج منطقة التبادل التجاريمن سلع من بلدان هو إدخال لل دولة ثالثةاالستيراد من 

  (INDFØRSEL AF IKKE‐ANIMALSKE FØDEVARER) ة يالحيوانغير الغذائية  السلع إدخال
أن تستوفي آقاعدة عامة يجب ، التي تم إدخالها بواسطة التبادل التجاريأو  ثالث غير الحيوانية المستوردة من بلدالسلع الغذائية 

  .في الدنمارك للتداول الحرالمصنعة مماثلة المنتجات ، آما هو الحال بالنسبة للذاتهاسالمة التصنيع والشروط 
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لشروط مستوفية ليتعيَّن عليك آمستورد أن تضمن من خالل التفتيش الذاتي، أن السلع الغذائية : (Egenkontrol)الذاتي التفتيش 
  . في الدنمارك تداولهالغذائية التي أدخلها، عند المستورد نفسه يتحمل مسؤولية السلع ا. الالزمة القانونية

توجيهات بشأن التفتيش الذاتي الذي تقوم به المؤسسة في حالة السلع الغذائية "لمعرفة المزيد عن التفتيش الذاتي، ُيرجى مراجعة 
  .Vejledning om virksomheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer "/المستوردة

  (Hvor kan ikke‐animalske fødevarer indføres) عبرها  غير الحيوانية األماآن التي يمكن إدخال السلع الغذائية
في إدخالها مرورها عبر قنوات أو ال يشترط  ،ومًاعم ، فإن األغذية غير الحيوانيةالغذائية ذات األصل الحيواني السلععلى عكس 

  .هذه الشروطمثل فرض يمكن أن ُتف ،القيود المحددة أما في إطار .نقاط تفتيش محددة

  .لتقوم هي من ثم بالتصرف فيها،    إلى المؤسسة المستقبلة مباشرًة يمكن أن يتم في العادة إدخال السلع الغذائية غير الحيوانيةأنه أي 

  (Hvordan bliver de kontrolleret) راقبتها والتحكم فيهاآيفية م
الشيء الذي لربما  ،لمستورد نفسهبرنامج التفتيش الذاتي لمراجعة في في األساس  تنحصر المكتب اإلقليمي للسلع الغذائيةمراقبة 

  .عشوائية لفحصها عيناتأخذ يمكن تعزيزه ب

  ".Kontrol/الرقابة والتفتيش"في الصفحات التالية تحت عنوان  يةالسلع الغذائمبادئ مراقبة يمكنك أن تجد شرحًا ل

  (Hvor står reglerne) يمكن االطالع على القواعد المتبعة؟أين 
والمرسوم الخاص بمبادئ الصحة ، (Fødevareforordningen)المرسوم الخاص بالسلع الغذائية في  تجدهاالقواعد العامة 

وهذه . (Kontrolforordningen)، باإلضافة إلى المرسوم الخاص بالضبط والمراقبة (Hygiejneforordningen)والسالمة 
  .Fødevaresikkerhed/ةسالمة األغذي"تحت عنوان  ستجد المزيد عنها األحكام 

الخاص بالقيود المفروضة  القانوني، تجدها في المنشور الحيوانيةئية غير الخاصة المتعلقة بإدخال السلع الغذاقيود ال
(Restriktionsbekendtgørelsen).   

  
  (Anden lovgivning) التشريعات األخرى

 مثًال لمعرفة المزيد عن إدخال السلع. هذا المجالخاصة بخرى قوانين األلسلطات أن تكون لدى ا يمكنأنه  يجب عليك أن تتنبَّه إلى
   .(Plantedirektoratet) الغذائية التي ليس لها أصل حيواني، يمكنك مراجعة الموقع االلكتروني للمديرية الدنمرآية للنباتات

  
  (INDFØRSEL AF ANIMALSKE FØDEVARER) الحيوانية إدخال السلع الغذائية
التبادل منطقة من و ثالث األصل الحيواني من بلدالغذائية ذات  السلع الخاصة بإدخال والقوانين القواعد فيهناك فرق آبير جدا 

  .التجاري

  (Import fra tredjelande) ثالث االستيراد من بلد
لصحة الحيوان، أو  ، سواًء بالنسبةالشروط  سلسلًة منيجب أن تستوفي  ،بلد ثالثاألغذية ذات األصل الحيواني المستوردة من 

نقاط على  الحدوديةالبيطرية عمليات المراقبة بواسطة  الشيء الذي يتم التحقق منه، النظافة الصحية في االنتاج، أو العامة الصحة
  .هذه الشحنات إلى منطقة التبادل التجاريوالتي تدخل منها  الفتيش الحدودي،

تحت  ية،التفتيش الحدودنقاط ئمة وقا الحدودية،المراقبة البيطرية و ،ستيرادشروط االيمكنك العثور على وصف أآثر تفصيال ل
  ".Grænsekontrol/المراقبة الحدودية"

متوفرة التي يجب أن تكون و،  األخرى للجودة أو الترآيبة أو العالمة التي تحملها السلعةوقد تكون هناك أيضا عددا من الشروط 
  .لبيطرية الحدوديةتتضمنها لوائح الرقابة ا التي الفي السلع الغذائية لُيسَمح بحرية تداولها، و

  (Egenkontrol ved import fra tredjelande) لة ثالثةالتفتيش الذاتي عند االستيراد من دو
يتعيَّن عليك ، إال أنه ة ثالثةرغم الرقابة البيطرية الحدودية المفروضة على السلع الغذائية ذات األصل الحيواني القادمة من دول

المستورد نفسه يتحمل مسؤولية . لذاتي، أن السلع الغذائية توفي بالشروط القانونية الالزمةآمستورد أن تضمن من خالل التفتيش ا
  . في الدنمارك تداولهاالسلع الغذائية التي أدخلها، عند 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20080912960-lign
http://translate.google.com/translate?hl=da&sl=da&tl=ar&prev=_t&u=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevaresikkerhed/Tilberedning_hygiejne/Hygiejneregler/


ة توجيهات بشأن التفتيش الذاتي الذي تقوم به المؤسسة في حالة السلع الغذائي"لمعرفة المزيد عن التفتيش الذاتي، ُيرجى مراجعة 
  .Vejledning om virksomheders egenkontrol for aktiviteten import af fødevarer "/المستوردة

  
  (Hvor kan fødevarerne indføres) عبرها األماآن التي يمكن إدخال السلع الغذائية

معترف بها ومصادق تفتيش  عبر نقطةاالتحاد األوروبي  إدخالها إلى ، يتعيَّنثالث من بلدالقادمة ة ذات األصل الحيواني األغذي
نقطة التفتيش الحدودية بالشحنة إخطار  ًامسبقويجب   .الخاصة بالحدود الخارجيةالتحاد األوروبي عليها، وموجودة ضمن قائمة ا

  .المستوردة

 ".Grænsekontrol/المراقبة الحدودية"تحت  يةالتفتيش الحدودبنقاط ائمة يمكنك العثور على ق

  (Hvor står reglerne) يمكن االطالع على القواعد المتبعة؟أين 
المنشور القانوني الخاص بالرقابة البيطرية في  تجدها ،ة ثالثةالخاصة بمراقبة السلع الغذائية الحيوانية المستوردة من دولالقواعد 

(Veterinærkontrolbekendtgørelsen) ، بالرقابة البيطريةالمرسوم الخاص آما وفي 
(Veterinærkontrolforordningen). 

   .(Restriktionsbekendtgørelsen)الخاص بالقيود المفروضة  القانوني، تجدها في المنشور الخاصةقيود ال

  (SAMHANDEL) التبادل التجاري
والقادمة من دولة أخرى من الدول الواقعة في منطقة ، المستوفية لشروط الشراآة األوروبية يالغذائية ذات األصل الحيوان السلع

  .بهالتقوم هي من ثم بالتصرف ،  إلى المؤسسة المستقبلة مباشرًة هاإدخال آقاعدة عامةيمكن التبادل التجاري، 

  (Egenkontrol ved samhandel) التفتيش الذاتي في حالة التبادل التجاري
المستورد نفسه يتحمل . عيَّن عليك آمستورد أن تضمن من خالل التفتيش الذاتي، أن السلع الغذائية توفي بالشروط القانونية الالزمةيت

  . في الدنمارك تداولهامسؤولية السلع الغذائية التي أدخلها، عند 

 لفحص السلع عند استالمها يدًا، هذا بالنسبة هناك متطلبات أخرى أآثر تحد، للتفتيش الذاتيوباالضافة الى المتطلبات العامة 
المتطلبات   .التبادل التجاريالغذائية الحيوانية من منطقة  إدخالك للسلع عند هايجب عليك أن تكون على بينة منالتي والتسجيل ، و

  .(Veterinærkontrolforordningen) بالرقابة البيطريةالمرسوم الخاص تجدها في 

  (Hvor kan fødevarerne indføres) الغذائية؟ السلعيمكن إدخال  أين
لتقوم هي من ثم ،  إلى المؤسسة المستقبلة مباشرًةمن دول التبادل التجاري يمكن في العادة إدخالها المنتجات الغذائية الحيوانية 

  .بالتصرف بها

المنشور القانوني منتجات معينة، عطفًا على  تنتبه إلى احتمال أن السلطات تشترط إخطارها مسبقًا بإدخالأن  إال أنه يتعيَّن عليك
   .الخاص بالرقابة البيطرية

  (Hvor står reglerne) يمكن االطالع على القواعد المتبعة؟أين 
المنشور القانوني الخاص في  تجدها الخاصة بمراقبة السلع الغذائية الحيوانية المستوردة من منطقة التبادل التجاري،القواعد 

 .(Veterinærkontrolbekendtgørelsen)طرية بالرقابة البي

   .(Restriktionsbekendtgørelsen)الخاصة، تجدها في المنشور القانوني الخاص بالقيود المفروضة قيود ال

  (SÆRLIGE RESTRIKTIONER FOR INDFØRSEL AF FØDEVARER) السلع الغذائيةقيود خاصة على 
يضع االتحاد األوروبي عبر ،  باستيرادهامرتبطة مخاطر محددة أو مشاآل  َقد أن هناكُيعَتبالنسبة لبعض المواد الغذائية، والتي 

  .استيرادهاعلى  ًااألوروبي قيود التي يصدرها المجلسقرارات ال
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، تجدها جميعًا في المنشور القانوني الخاص بالقيود المفروضة الغذائية السلعجميع القيود المفروضة على استيراد 
(Restriktionsbekendtgørelsen).   

 (INDFØRSEL AF SAMMENSATTE FØDEVARER) ة المرآب إدخال السلع الغذائية

   

ما إذا آان ينبغي  تحددي تال طبيعة ترآيبتها هي .آل من المكونات الحيوانية والنباتية تدخل في ترآيبتها هناك سلع غذائية آثيرة،
 ما إذا آان يتوجب أن تمر عبر الرقابة،  بما معناه –غذائية ذات األصل الحيواني الالخاصة بالسلع  والقوانين وفقا للقواعد هاإدخال

   .الحيوانية الخاصة بالسلع الغذائية غيرقواعد البموجب أن تدخل أو  -  يةالبيطرية الحدود
   .رقابة البيطرية، ونصوصه معتمدة في المنشور القانوني الخاص بال EF/2007/275 المجلس األوروبيفي قرار موجودة القواعد 

  :السلعة الغذائية المرآبة يجب أن تمر عبر الرقابة البيطرية الحدودية في الحاالت التاليةالقاعدة العامة هي أن 

  منتجات اللحوم السلعة تحتوي على •

مثل منتجات األلبان ، ومنتجات البيض أو (٪ من المنتجات الحيوانية األخرى  50 على حتوي على األقلالسلعة ت •
  .)منتجات السمكيةال

عبر الرقابة البيطرية ، منتجات األلبان من ٪ 50التي تحتوي على أقل من يجب أن تمر السلع الغذائية المرآبة، في بعض الحاالت ، 
المرفق ، (Veterinærkontrolbekendtgørelsen)ُيرجى مراجعة المنشور القانوني الخاص بالرقابة البيطرية  .الحدودية آذلك

  .لجزء الثانياألول ، ا

  (SPØRGSMÅL) لالستفسار
   .توجيهها للمكتب اإلقليمي المحلي للسلع الغذائيةينبغي ، المنتجات الغذائية إدخالأسئلة بخصوص أية 

  .على الصفحةأفي  (Fødevareregion)الرابط من خالل  يمكنك أن تجد المكتب اإلقليمي المحلي

 


