جمهورية مصر العربية

اﻟﻬﯿﺌﮥ اﻟﻘﻮﻣﯿﮥ ﻟﺴﻼﻣﮥ اﻟﻐﺬاء
المفهوم الجديد للهيئة القومية لسالمة الغذاء
جهة واحدة ،مسئولية واحدة  ...هي سالمة الغذاء

غــــــذاء آمن  ...مستقبل أفضل
اﻟﻬﯿﺌﮥ اﻟﻘﻮﻣﯿﮥ ﻟﺴﻼﻣﮥ اﻟﻐﺬاء

اﻟﻬﯿﺌﮥ اﻟﻘﻮﻣﯿﮥ ﻟﺴﻼﻣﮥ اﻟﻐﺬاء

متى تأسست
تأسست الهيئة القومية لسالمة الغذاء في مصر في  10يناير  2017بموجب
القانون رقم  1لسنة  2017كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.وصدرت
الئحتها التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  412في  ١٨فبراير 2019

رسالتنا
تطوير منظومة سالمة الغذاء بما يهدف إلى توفير الغذاء اآلمن للمستهلك
عبر تطبيق سياسات ،لوائح ،معايير جودة ،أبحاث ،برامج تعليمية فعالة
ومتكاملة

مهمتنا
تحقيق متطلبات سالمة الغذاء بما يكفــــل الحفاظ علي صحة و سالمة
المستهلك ،والتحقق من أن الغذاء المنتج والمصنع والموزع والمتداول
والمستهلك في مصر هو غذاء آمن وفق معايير سالمة الغذاء العالمية

رؤيتنا
هيئة معترف بها إقليميًا ودوليًا في مجال سالمة الغذاء بحلول عام 2025

أهدافنا
• •حماية وصحة المستهلك على رأس أولويات الهيئة
• •النزاهة واالنفتاح والشفافية في تنفيذ أنشطة الهيئة في إدارة المتطلبات
• •التعليم والتثقيف أو ً
ال هو منهج العمل بالهيئة
• •االحترافية واألمانة والخلفية العلمية من أساسيات اختيار المفتشين

دعائم الهيئة القومية لسالمة الغذاء
1.1االعتماد على أساس علمي لتقييم المخاطر
2.2التثقيــف والتوعيــة والتواصــل ســواء مــع المســئولين أو المســتهلكين أو
المنتجيــن
3.3إتباع األسلوب الوقائي في العمل (عدم االنتظار حتى تقع كارثة)

األســس االسترشــادية التــي ســتعمل الهيئــة وفقــً
لهــا
» »صحــة المســتهلك هــي معيــار القيــاس األساســي للجــودة فــي وضــع
القواعــد الملزمــة لســامة الغــذاء وليــس مجــرد تقبــل المنتــج
» »التــــــوافق مع أفضل الممارســــات والمعايير الدوليـــــة
» »الشــفافية فــي إتاحــة المعلومــات للقوانيــن والمعاييــر الفنيــة ولتحقيــق
االســتفادة القصــوى وتخفيــض تكاليــف هــذه المعامــات
» »المســاواة فــي التعامــل مــع المنتجــات المصنعــة محليــً بنفــس جــودة
وكفــاءة التعامــل مــع المنتجــات المســتوردة
» »توحيد المفاهيم لدى كافة العاملين في الرقابة على تداول الغذاء
» »التعليم ومشاركة المعلومات قبل اإللزام بالتطبيق
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مجـــــــــاالت اختصـــــــاص الهيئــة القوميــة لســامة
الغــــذاء
المهام الرئيسية ومن أهمها:

1.1وضــع القواعــد الملزمــة لســامة الغــذاء ،وفقــً للمعاييــر الدوليــة المعمول
بها
2.2الرقابــة علــى تــداول األغذيــة ،وفقــً ألحــكام القوانيــن والقــرارات ذات الصلة
بســامة الغــذاء ووفقــً لبرامــج خاصــة ،والتحقــق مــن توافــر االشــتراطات
والمواصفــات القياســية الملزمــة فــي جميــع عمليــات تــداول األغذيــة
3.3وضــع الشــروط والقواعــد التــي يتــم علــى أساســها منــح شــهادات
الصالحيــة الالزمــة لتصديــر الغــذاء المنتــج محليــً ،والرقابــة علــى منــح هــذه
الشــهادات
4.4الترخيــص والتفتيــش والرقابــة علــى تــداول األغذيــة ،وعلــى العامليــن فيــه
للتحقــق مــن االلتــزام بأحــكام القوانيــن والقــرارات ذات الصلــة
5.5التعاقــد مــع المعامــل الحكوميــة المعتمــدة القــادرة علــى القيــام
بالفحوصــات الالزمــة بكفــاءة وفاعليــة ،وفــي حالــة عــدم توافــر المعامــل
الحكوميــة المعتمــدة يجــوز للهيئــة التعاقــد مــع غيرهــا مــن المعامــل
الخاصــة المعتمــدة
6.6الرقابــة علــى األغذيــة المســتوردة والمحليــة ومنــع تــداول غيــر الصالــح
منهــا لالســتهالك اآلدمــي ومنــع الغــش والتدليــس فيهــا
7.7وضــع اإلجــراءات والتدابيــر الضروريــة لمواجهــة حــاالت الطــوارئ التــي تنــذر
بتعــرض الســلع الغذائيــة المنتجــة محليــً أو المســتوردة لخطــر أو مخاطــر،
واإلجــراءات المتعلقــة بــإدارة األزمــات ونظــام اإلنــذار واالســتدعاء والســحب
مــن التــداول
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8.8وضــع اإلجــراءات الالزمــة لعمليــة تحليــل وتقييــم المخاطــر واســتخداماتها
وإدارتهــا واإلعــان عنهــا والتوعيــة بهــا ،ومنهــا تحديــد أولويــات الفحــص،
وذلــك بمراعــاة أســاليب تحليــل وتقييــم وإدارة المخاطــر المتبعــة مــن قبــل
المنظمــات الدوليــة المعنيــة
9.9وضــع النظــم الملزمــة التــي تضمــن ســامة الغــذاء ،ونظــام التتبــع
وتطبيقهــا علــى منتجــي ومصنعــي األغذيــة وغيرهــم مــن ذوي الصلــة
بتــداول األغذيــة وعلــى األخــص نظــام تحليــل مصــادر الخطــر ونقــاط
التحكــم الحرجــة ،واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لســحب المنتــج مــن التــداول
ويصــدر بهــذه النظــم قــرار مــن مجلــس اإلدارة
1010اقتــراح وإبــداء الــرأي فــي مشــروعات القوانيــن الخاصــة بســامة الغــذاء
وتنظيــم تداولــه ،والقــرارات التنظيميــة ذات الصلــة
1111وضــع الخطــط الالزمــة لحصــر وحــدات اإلنتــاج الغذائــي غيــر المرخــص بهــا
واقتــراح الحلــول المالئمــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة والعمــل علــى توفيــق
أوضاعهــا
1212تنميــة الوعــي المجتمعــي بســامة الغــذاء ،وإصــدار النشــرات والمطبوعــات
المتصلــة بأهــداف الهيئــة
1313وضــع النظــم والقواعــد الخاصــة باإلعــان عــن الغــذاء والبيانــات التــي
يتعيــن االلتــزام بوضعهــا عليــه
1414التعــاون والتنســيق مــع المنظمــات والجهــات الوطنيــة والدوليــة المعنيــة
بســامة الغــذاء وصحــة اإلنســان وتلــك المختصــة بإصــدار المعاييــر ذات
الصلــة
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1515تنظيــم حــاالت قبــول أو رفــض األغذيــة الخاصــة أو المحــورة وراثيــً أو
المحتويــة علــي مكونــات محــورة وراثيــً أو المشــععة متــى كانــت متصلــة
بســامة الغــذاء ،وتنظيــم اســتخدام المــواد المضافــة ،والمواد المســاعدة
علــى معالجــة الغــذاء وغيرهــا مــن أنــواع المركبــات الداخلــة فــي تكويــن
الغــذاء والمؤثــرة فــي ســامته ،وفقا للقوانيــن النافــذة ،والضوابــط المقررة
فــي هيئــة الدســتور الغذائــي ،والضوابــط المعمــول بهــا لــدى الهيئــات
1616إجــراء الدراســات والبحــوث الخاصــة بســامة األغذيــة ،وجمــع البيانــات
العلميــة والفنيــة ذات الصلــة
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أنشطة قيد التنفيذ
1.1تحديث خطــــة استراتيجية
2.2استكمال الهيكل التنظيمي
3.3استكمال منظومة التشريعات الغذائية
4.4تحديث وربط شبكة المعامل
5.5ميكنة أنشطة الرقابة
6.6أنشطة ممنهجة للتوعية واإلعالم
7.7التسجيل والترخيص والرقابة على األغذية الخاصة
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لمحة لبعض إنجازات الهيئة
1.1االرتقاء بمستوى المنشآت الغذائية الخاصة بالتغذية المدرسية
2.2االرتقــاء بمســتوى المنشــآت الغذائيــة الخاصــة بالتصديــر وزيــادة حجــم
الصــادرات
3.3إصــدار قــرار مجلــس إدارة الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء الصــادر برقــم
( )1لعــام  2018بشــأن قواعــد تســجيل وتــداول األغذيــة ذات االســتخدامات
التغذويــة الخاصــة
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أهداف كبري للسنوات الخمس القادمة
» »توعية الصناعة بالقواعد الفنية الملزمة والدالئل اإلرشادية

تطبيــق نظــام الهاســب (تحليــل المخاطــر وتحديــد نقــاط التحكــم
الحرجــة) علــى نطــاق واســع فــي الصناعــات الغذائيــة ووضــع الهيئــة وثائــق
استرشــادية يســهل علــى الصناعــة اســتيعابها وتوزيعهــا
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» »إدارة وتحليل البيانات واالستخدام األمثل له

ســوف تتوافــر لمصــر عبــر الهيئــة والجهــات الشــريكة القــدرة علــى جمــع
بيانــات يعتمــد عليهــا للتعــرف علــى أنمــاط اســتهالك الغــذاء ،واألمــراض
المنقولــة عــن طريــق الغــذاء لتصنيــف المنشــآت الغذائيــة وفقــً لتقاريــر
التفتيــش ،ووضــع أنظمــة إنــذار تقــوم علــى تحليــل المخاطــر
» »القطاع غير الرسمي

بــدء القطــاع غيــر الرســمي فــي تطبيــق ممارســات ســامة الغــذاء ،وتوفيــق
أوضــاع المنشــآت الغذائيــة غيــر المرخصــة

9

القائمة البيضاء طريقك لكسب الثقة

تقــوم الهيئــة بضــم الشــركات والمصانــع التــي تتوافــق مــع متطلبــات
ســامة الغــذاء التــي تضعهــا الهيئــة إلــى مــا يعــرف بالقائمــة البيضــاء
للشــركات و المصانــع المصــدرة للغــذاء متضمنــة المنتجــات التــي اســتوفت
االشــتراطات والمواصفــات علــى أن يتــم تحديــث هــذه القائمــة بصفــة
مســتمرة متضمنــة أنــواع أو أصنــاف المنتجــات ممــا يخلــق فــرص أفضــل لتلــك
الشــركات والمصانــع لزيــادة حجــم ونطــاق صادراتهــا
يتــم الرقابــة مــن قبــل الهيئــة علــى تلــك الشــركات والمصانــع للتأكــد
مــن حصولهــا علــى المــواد الخــام مــن مصــادر معتمــدة تطبــق معاييــر
واشــتراطات ســامة الغــذاء حيــث تشــترط الهيئــة قيــام المصانــع والشــركات
بتســجيل قائمــة مورديهــا بالهيئــة
تخضــع تلــك الشــركات والمصانــع لرقابــة دوريــة مــن قبــل الهيئــة تتضمــن
تنفيــذ زيــارات غيــر معلنــة للتأكــد مــن اســتمرارية هــذه الشــركات فــي اإللتــزام
بتطبيــق اشــتراطات ســامة الغــذاء
يتــم تحليــل عينــات الغــذاء فــي معامــل معتمــدة طبقــً ألحــكام قانــون
الهيئــة
كمــا تقــوم الهيئــة بالحــوار والتواصــل مــع المورديــن والمصدريــن علــى نطــاق
واســع بهــدف توعيتهــم باشــتراطات التســجيل لــدى الهيئة القومية لســامة
الغــذاء والنهــج الجديــد الــذى تتبنــاه الهيئــة

لمستقبل أفضل
القائمة البيضاء  ...بوابتك
ٍ
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Be Trusted...Be WhiteListed

NFSA puts the companies and factories that meet the food safety
requirements set by NFSA on what is called “the whitelist of foodexporting companies”, which contains the products that are in
compliance with food safety requirements and regulations, provided
the list is updated on a continuous basis. This would create better
opportunities for these companies and factories to increase the
volume and expand the scope of their exports
NFSA inspects such companies and factories to ensure they obtain
the raw materials from approved sources that meet the food safety
standards and requirements. Moreover, factories and companies are
required to register their suppliers in NFSA’s registration system
These companies and factories are subject to periodic inspections
by NFSA through unannounced visits to ensure their continuous
fulfilment of food safety requirements
In accordance with the provisions of Law No.1 of the year 2017 on the
Enactment of the National Food Safety Authority Law, food samples
are required to be analyzed in accredited laboratories
Furthermore, NFSA communicates effectively with suppliers and
exporters to raise their awareness of the NFSA’s registration
requirements

NFSA’s Whitelist … Your Gateway to a Better Future
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»» Data Management, Analysis and Optimization
NFSA, in corporation with partner bodies, will be capable of
collecting, analyzing and making best use of consistent and
reliable data on food consumption patterns and foodborn diseases
so that food establishments can be classified in accordance with
inspection reports as well as rapid alert systems that are based on
hazard analysis can be developed

»» Informal Sector Application of Food Safety Practices
Food safety practices will be applied by the informal sector and the
unlicensed food establishments will be regularized
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NFSA’s 5-year Major Goals
»» Industry Awareness of NFSA Guidelines & Technical Regulations
HACCP system will be widely used in the Egyptian food industry, and
NFSA is developing easy-to-understand food guidance documents
to best serve the Egyptian food industry
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Achievements at a Glance
1. Upgrading the efficiency of food establishments involved in
providing school catering
2. Upgrading the efficiency of food-exporting establishments so as to
increase the volume of exports
3. Issuing the Decree of the Board of Directors No.1 of the year 2018
on the Rules Governing the Registration and Handling of Foods for
Special Dietary Uses (FSDU)
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Activities In-Progress
1. Updating NFSA strategic plan
2. Completing NFSA organizational structure
3. Completing the food legislation system
4. Updating and connecting the accredited laboratory network
5. Automation of inspection activities
6. Developing planned activities for public awareness and education
7. Performing the functions of registration, licensing and surveillance
of FSDU

6

15. Regulating food acceptance or rejection cases for special dietary
uses (FSDU), genetically-modified foods (GMF), or foods containing
components that are genetically modified or irradiated so long as
such cases are related to food safety, and regulating the use of
food additives, processing aid and other food ingredients affecting
food safety in accordance with the prevailing laws, the standards
and guidelines set by the Codex Alimentarius Commission (CAC)
and standards adopted by international organizations
16. Conducting studies and researches on food safety, and collecting
the relevant scientific and technical data
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8. Establishing the necessary procedures for risk analysis,
risk assessment, risk management and risk communication,
including identification of inspection priorities taking into account
techniques of risk analysis, risk assessment and risk management
applied by relevant international organizations
9. Developing mandatory systems that ensure food safety, in
particular Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) and
a traceability system in order to be applied to food producers,
manufacturers and other relevant food handlers, and taking the
necessary procedures for product withdrawal, such systems are
determined by a decision of NFSA Board of Directors (BOD)
10. Making proposals, and expressing opinions in respect of draft
laws on food safety and handling regulation as well as relevant
executive decrees
11. Developing the plans necessary for determining unlicensed
food businesses, proposing appropriate solutions to tackle this
phenomenon, and working to ensure regularization of their status
12. Raising community awareness of food safety, and publishing
leaflets and printed materials on the NFSA’s objectives
13. Developing systems, and laying down rules for food advertising
and mandatory labelling
14. Cooperating and coordinating with the international, national
bodies and organizations concerned with food safety and human
health as well as other bodies and organizations which are
responsible for the issuance of relevant standards
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NFSA’s Functional scope
Main Functions:
1. Issuing mandatory technical regulations that govern food safety, in
accordance with the applicable international standards
2. Performing official controls on food handling operations in
accordance with the provisions of food safety laws, decrees,
and guidelines, and verifying that mandatory requirements and
technical regulations are fulfilled in all food handling operations
3. Establishing requirements and rules for the issuance of certificates
of compliance (COC) required for exporting the locally produced
food, and monitoring certificate issuance
4. Granting licenses, and performing inspections and official controls
on food handling operations and handlers in order to verify
compliance with the provisions of the laws and relevant decrees
5. Contracting with governmental accredited laboratories that are
capable of conducting the required tests effectively and efficiently;
and in cases where governmental accredited laboratories are
not competent to conduct specific tests, contracting with private
accredited laboratories
6. Performing official controls on imported or locally produced food,
preventing food handling in case of unfitness of food for human
consumption, and preventing fraud and deception in respect of
such food
7. Establishing the procedures and measures necessary for
confronting emergencies where locally produced or imported food
is exposed to a hazard or poses a risk as well as for developing
crisis management, alert, withdrawal and recall systems
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NFSA’s Pillars
1. Science-based risk assessment
2. Education, awareness & communication with food business
operators, consumers and producers
3. Preventive approach (don’t wait until the disaster happens)

NFSA’s Guiding principles
»» consumer’s health not just product acceptance is the major
standard of quality measurement in setting food safety technical
regulations

»» Harmonization & Compatibility with international best practices
and standards

»» Transparency in providing information about laws and technical
regulations, hence maximizing the informational benefits and
reducing the related fees

»» Equivalency in treating locally produced and imported products,
i.e. both of them are efficiently treated on an equal basis

»» Unification of concepts for all food inspectors & staff (one language)
»» Sharing Information & education before enforcement
2

When
Egypt established National Food Safety Authority on the 10th of
January 2017 by Law no.1/2017 as an independent authority
affiliated to the presidency.
In 18th February 2019, the Executive Regulations implementing the
Law on the National Food Safety Authority were issued by Prime
Minister’s Decree No. 412/2019

Message
Development of the food safety sector aimed at providing safe food
to the consumer through policies, regulations, quality standards,
research, effective and integrated educational programs

MISSION
Protecting consumer’s health by ensuring that food produced,
processed, distributed, marketed, and consumed in Egypt meets the
highest international standards of food safety and hygiene

VISION
To be a regionally and internationally recognized role-model
authority in the food safety arena by 2025

VALUES
• Consumer protection is on top of our priorities
• Integrity, Openness and transparency in executing the
authority’s activities of requisites management

• Education and Awareness come first
• Professionality, honesty and scientific evidence on which
inspectors are selected

Arab Republic of Egypt

اﻟﻐﺬاء
ﻟﺴﻼﻣﮥ
اﻟﻘﻮﻣﯿﮥ
اﻟﻬﯿﺌﮥ
NATIONAL
FOOD SAFETY
AUTHORITY

‘NFSA’ has a new concept:
One authority, One responsibility… Only for food safety

Safe food ... Better future
اﻟﻬﯿﺌﮥ اﻟﻘﻮﻣﯿﮥ ﻟﺴﻼﻣﮥ اﻟﻐﺬاء

اﻟﻬﯿﺌﮥ اﻟﻘﻮﻣﯿﮥ ﻟﺴﻼﻣﮥ اﻟﻐﺬاء
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