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  املقدمة:

واملطلوب االشتراطات واملتطلبات املطلوبة لتصدير األغذية لدول املجلس في الجزء األول منه  يوضح هذا الدليل

 .جلسدول واملنشآت الغذائية الراغبة بالتصدير لدول املحقيقها من قبل الت

تعتمدها دول املجلس في الرقابة على األغذية  إجراءات الرقابة والتفتيش التي في الجزء الثاني منهكما يوضح 

وبما يحقق ، إرفاقها مع اإلرساليات الواردةاملستوردة والوثائق والشهادات واإلفادات الصحية ذات الصلة واملطلوب 

دول املجلس وبما يتناسب التوازن بين ضمان أعلى مستوى لسالمة الغذاء من جهة وتسهيل حركة التجارة من وإلى 

 مع متطلبات اتفاقية التجارة الدولية واالتفاقيات ذات الصلة من جهة أخرى.

ويتضمن الجزء الثالث من الدليل آليات تطبيقه من قبل املفتشين حال وصول الشحنات/اإلرساليات إلى منفذ 

 ية الواردة ألي دولة من دول املجلس. دولة االستيراد وبما يضمن انسيابية الفسح عن إرساليات املنتجات الغذائ
 

 ــجــال:امل

يبين هذا الدليل املبادئ العامة واملتطلبات األساسية الالزمة لضمان مالئمة وسالمة الشحنات/اإلرساليات 

الغذائية املطلوب تطبيقها من قبل الدول الراغبة بتصدير الغذاء الى اي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج 

ي دولة من دول مجلس التعاون لدول والراغبة بتصدير الغذاء إلى أالدول  املنشآت الغذائية في على يطبق، و العربية

  . لدول املجلس، كما يشمل نطاق التطبيق اإلرساليات الغذائية الواردة الخليج العربية

 

 التعاريف: 
 

الغذاء وتطبيق أحكام هذا القانون الجهة الحكومية املسؤولة مباشرة عن سالمة  الجهة املختصة: .1

 )النظام( والالئحة

 لها في تطبيق  :الجهة املعنية .2
ً
الجهات الحكومية األخرى التي قد تتطلب قوانين أو أنظمة الدولة دورا

 أحكام هذا القانون )النظام( والالئحة

 باستيراد األغذية لدول مجلس  املستورد: .3
ً
التعاون لدول الشخص أو الجهة املصرح لهم قانونا

 الخليج العربية

أي مادة أو جزء من مادة مخصصة لالستهالك اآلدمي بطريق األكل أو الشرب سواًء  الغذاء: .4

أكانت مادة أولية )خام( من أصل حيواني أو نباتي أو مصنعة أو شبه مصنعة، بما 

 في ذلك املشروبات ومياه الشرب املعبأة ولبان املضغ، وأية مادة تدخل في تصنيع

وتحضير ومعالجة الغذاء، إال إنها ال تشمل مواد التجميل أو التبغ أو املواد التي 

, وال تشمل الحيوانات الحية قبل الذبح والنباتات قبل الحصاد  تستخدم كعقاقير

 واألسماك قبل الصيد
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  سالمة الغذاء: .5
ً
ضمان أال تسبب األغذية اإلضرار باملستهلك عند إعدادها و/أو تناولها طبقا

 لالستخدام املقصود منها

 ضمان أن تكون األغذية مقبولة لإلستهالك اآلدمي طبقا لإلستخدام املقصود منها :مالَءمة الغذاء .6

هو النظام الشامل لجميع اإلجراءات والطرق التطبيقية الالزمة ملراقبة األغذية  نظام ادارة سالمة الغذاء: .7

وضمان سالمتها، متضمنا مراقبة تطبيق مبادئ التصنيع والصحة الجيدة كنظام 

 باالضافة للتتبع )الهسب(،تحليل وضبط النقاط الحرجة 

ية املستهلك ااملختصة، بغرض حمنشاط تنظيمي إلزامي التنفيذ من قبل الجهة  :الرقابة على الغذاء .8

 وضمان سالمة الغذاء لإلستهالك اآلدمي، عبر كافة مراحل السلسلة الغذائية.

 من اإلنتاج األولي حتى وصوله إلى املستهلك السلسلة الغذائية: .9
ً
 كافة مراحل تداول الغذاء بدأ

تعبئته أو إعادة تعبئته  عمليات إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تداول الغذاء: .10

أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو استيراده أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو تقديمه أو 

عرضه أو بيعه أو تصديره أو إعادة تصديره في أي مرحلة من مراحل السلسلة 

 الغذائية

كافة مراحل  ة فياألغذيالظروف والتدابير الالزمة لضمان سالمة ومالءمة وصالحية  صحة الغذاء: .11

 السلسلة الغذائية

مجموعة من اإلجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعقب ومتابعة حركة الغذاء خالل  تتبع الغذاء: .12

 كافة مراحل تداوله ضمن السلسلة الغذائية

فحص الغذاء خالل تداوله في مراحل السلسلة الغذائية حسب النظم املطبقة  :التفتيش على الغذاء .13

بواسطة الجهة املختصة/الجهة املعنية، والرقابة على املواد الخام وعمليات اإلنتاج 

والتوزيع املتعلقة باملنشأة الغذائية وتشمل تحليل األغذية للتحقق من توافقها مع 

 مائحة والقرارات الصادرة بموجبهوالال املوحد أحكام القانون )النظام( 

 أو  البطاقة الغذائية: .14
ً
أي بيان أو رمز أو عالمة تجارية أو أي ش يء مصور أو وصفي سواء كان مكتوبا

 لحاوية 
ً
 على أو مرفقا

ً
 أو مضغوطا

ً
 أو محفورا

ً
 أو ملصقا

ً
 أو معلما

ً
 أو مرسوما

ً
مطبوعا

 قابلة لإلزالةأو غطاء أو غالف ألي غذاء أو عبوته بطريقة غير 

املمارسات التشغيلية  .15

 الجيدة:

مجموعة مفاهيم املمارسات الجيدة املرتبطة بالغذاء/األعالف والبيئة 

 أي عملية، وهي تشمل املمارسات الزراعية 
ً
املحيطة بها، متضمنة

الجيدة، واملمارسات البيطرية الجيدة، واملمارسات الصحية الجيدة، 

 واملمارسات التصنيعية الجيدة

يعد الغذاء مناسبا لإلستهالك اآلدمي وفق االستخدام املقصود منه كما  الصالحية لالستهالك االدمي: .16

هي محددة في اللوائح الفنية واملواصفات الخليجية ذات الصلة، أو 

 ي تدابير بديلة متكافئة ومعتمدةوفقا أل 

اإلجراءات االعتيادية أو الوقائية املطبقة بغرض حماية صحة اإلنسان من املخاطر  :التدابير الصحية واالحترازية .17

الناجمة عن املضافات الغذائية أو امللوثات أو السموم أو الكائنات الحية املسببة 

النباتات أو  التي تنقلهالألمراض في الغذاء أو من املخاطر الناشئة عن اإلمراض 

 في الغذاءملخاطر الناجمة عن أي أخطار أخرى الحيوانات أو منتجاتها أو من ا
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تعرضه  األثر نتيجةاحتمال حدوث تأثير سلبي على صحة املستهلك وشدة ذلك  املخاطر: .18

 من مراحل السلسة الغذائية أي مرحلةملصادر الخطر في الغذاء في 

أي عامل بيولوجي أو كيمائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء أو حالة قد تجعل الغذاء  :مصادر الخطر .19

 على 
ً
 أو يؤثر سلبا

ً
 صحة املستهلكضارا

 إلى أسس علمية ووضع التدابير الالزمة  تحليل املخاطر: .20
ً
تحديد املخاطر املحتملة في الغذاء استنادا

 خاطر وإدارتها واإلبالغ عنهاإلدارتها، ويشمل هذا التحليل ثالثة عناصر: تقييم امل

منتج غذائي لصنف واحد من الغذاء والذي خضع لعملية تصنيعية كالتعليب أو  الغذاء املصنع: .21

 .الطبخ والتجميد أو التجفيف أو الطحن، وغيرها

الغذاء الذي يضاف ملكوناته األصلية مواد أخرى بهدف التقليل من جودته أو قيمته  الغذاء املغشوش: .22

الغذائية، أو الذي يتم انتزاع بعض محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية، أو تغيير أي 

 من املعلومات األصلية، دون اإلفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية

مجموعة من املواد الغذائية املختلفة، يتم شحنها في ارسالية واحدة، وال تشمل  األغذية املنوعة: .23

ومنتجاتها واألحياء البحرية ومنتجاتها والحليب ومنتجاته والبيض ومنتجاته  اللحوم

والعسل ومنتجات النحل، وتضم أصناف مثل البهارات والفواكه املجففة والعصائر 

والشاي، والقهوة، وحبوب اإلفطار،  وجوز الهند املجفف، والصلصات،

ها تضم األصناف وتصدر شهادة صحية واحدة ب واملكسرات، والزيوت النباتية،

 املختلفة

أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي أو أي مادة أخرى تصل للغذاء عرضا وقد  امللوثات: .24

 
ً
 على سالمته وصالحيته لالستهالك اآلدمي تؤثر سلبا

 كمية محددة من الغذاء املستورد مشمولة في شهادة رسمية واحدة :االرسالية .25

هي كمية األغذية الواردة ملنفذ الدخول في وقت واحد تضم مادة غذائية أو أكثر  الشحنة الغذائية: .26

وهي عادة إما أن تكون مستوردة في حاوية  Packing listتضمها قائمة تعبئة واحدة 

مغلقة أو ليست في حاوية مغلقة وتكون مستوردة للبيع أو االستخدام بأسواق 

 الدولة أو معدة للتصدير

ة رسمية تصدرها جهة مختصة تجيز نقل البضائع من منفذ الدخول إلى وثيق إذن تسليم: .27

 منطقة تفتيش األغذية

 للشحنات/إلرسالياتل هي عملية املراجعة والتحقق من كافة الوثائق املصاحبة تدقيق الوثائق: .28

 الغذائية املستوردة

قدرة األنظمة املختلفة الخاصة بالرقابة على األغذية وإصدار الشهادات وتدقيق  التكافؤ: .29

الوثائق على تحقيق نفس األهداف املطلوبة، بالرغم من إختالف التدابير 

واإلجراءات الصحية املطبقة في كل من البلد املصدر والبلد املستورد فإن هذه 

ر، تفي بتحقيق مستوى الحماية التدابير واإلجراءات، كما يتبين من البلد املصد

 الصحية املناسبة للبلد املستورد

وثيقة ورقية أو إلكترونية صادرة عن الجهة املختصة بسالمة األغذية في بلد املنشأ  :الشهادة الصحية .30

أو بلد التصدير، والتي تبين سالمة ومالئمة الغذاء املصدر لدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية بحسب متطلبات اللوائح الفنية واملواصفات القياسية 
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ذائي كودكس املدرجة في الوثيقة مبادئ الدستور الغ، و الخليجية الخاصة به

Codex CACIGL 38-2001 

من دول مجلس التعاون الخليجي املعتمدة وثيقة تصدرها الجهة اإلسالمية املختصة  شهادة الحالل: .31

في بلد املنشأ أو بلد التصدير والتي تبين أن أو/و من كل دولة من دول املجلس 

اللحوم ومنتجاتها قد تم إعدادها وإنتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة 

االسالمية، أو أن املنتجات أو مكوناتها حالل وأنتجت حسب متطلبات الشريعة 

االسالمية، وأن جميع ظروف ومواد وأدوات اإلعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة 

 السالمية واإلشتراطات املطلوبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةا

من دول مجلس التعاون الخليجي املعتمدة وثيقة تصدرها الجهة االسالمية املختصة  شهادة الذبح الحالل: .32

في بلد املنشأ أو بلد التصدير والتي تبين ان  كل دولة من دول املجلس ومنأو/

تم ذبحها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة اإلسالمية، الحيوانات الحية قد 

واإلشتراطات املطلوبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا 

 الخصوص

وثائق غير إلزامية تصدرها جهة مختصة أو معنية وتنص على قواعد أو مبادئ  :املواصفات القياسية للغذاء .33

أو أساليب اإلنتاج املرتبطة بها، وقد توجيهية أو خصائص للمنتجات أو عمليات 

تشمل املصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو متطلبات البطاقة الغذائية والبيانات 

 اإليضاحية املتعلقة باملنتج أو طريقة إنتاجه

وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه بما فيها التعليمات  :اللوائح الفنية .34

وتشمل كذلك املصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات املنظمة لذلك، 

 اإليضاحية أو البطاقة الخاصة باملنتج أو طريقة إنتاجه

أي بيان على البطاقة الغذائية يقصد به تصريح أو اإلشارة إلى وجود عالقة بين   اإلدعاءات الصحية: .35

 يلي: ويشمل ماغذاء معين أو أحد مكوناته وتأثيره على صحة اإلنسان 

: إدعاء تغذوي يصف الدور الفسيولوجي اإلدعاء بوظيفة عنصر غذائي —

للعنصر الغذائي في عملية النمو والتطور وفي عمل الوظائف الطبيعية لجسم 

 .اإلنسان

تخص اآلثار اإليجابية  : هذه اإلدعاءاتإدعاءات وظيفية تغذوية أخرى  —

الخاصة باستهالك أغذية معينة أو مكوناتها في إطار النظام الغذائي الكلي على 

الوظائف الطبيعية أو األنشطة الحيوية للجسم. مثل هذه اإلدعاءات ترتبط 

بمشاركتها إيجابيا في الصحة أو في تحسين وظيفة معينة في الجسم أو للحفاظ 

 على الصحة

احتواء غذاء  بيان على البطاقة الغذائية يقصد به تصريح أو اقتراح أو إشارة إلىأي  غذوية:اإلدعاءات الت .36

معين على خواص تغذوية معينة ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر محتوى 

الطاقة أو محتوى البروتين أو الدهون أو الفيتامينات أو املعادن بمستويات خاصة 

 تختلف عن النسب الطبيعية املعروفة.

هو إدعاء تغذوي يصف مستوى عنصر اإلدعاء بمحتوى عنصر غذائي:  —

 وي عليه املادة الغذائية. غذائي تحت
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: هو إدعاء يقارن مستوى محتوى إدعاء بمقارنة نسب العناصر الغذائية —

 العناصر الغذائية و/أو محتوى الطاقة في نوعين أو أكثر من الغذاء.  

يصف الدور الفسيولوجي أو اآلثار  ادعاء تغذوي  ادعاءات وظيفية تغذوية: —

اإليجابية للعنصر الغذائي في عملية النمو والتطور في عمل الوظائف 

 الطبيعية للجسم

باستهالك غذاء  اإلدعاءات املتعلقة إدعاءات تقليل مخاطر حدوث األمراض: —

أو مكونات غذائية معينة في إطار النظام الغذائي الكلي، وتحد من مخاطر 

 صلة صحية ذاتمعين أو من حالة  اإلصابة بمرض

قائمة التعبئة / قائمة  .37

 املحتويات:

وثيقة أو فاتورة صادرة عن الشركة املصدرة في بلد املنشأ أو البلد املصدر تبين 

ووزن املواد الغذائية  محتويات اإلرسالية بالتفصيل من حيث نوع وحجم وعدد

 املستوردة

تتميز بتجانس  ،الغذاء تم إنتاجه تحت نفس الظروفهي كمية محددة من  الدفعة/التشغيلة: .38

نتج والتعبئة والعالمة والت
ُ
شغيلة وغيرها من متطلبات محتوياتها من حيث املنشأ وامل

 التجانس

الشحنة /اإلرسالية وثيقة جمركية تزود من قبل صاحب العالقة أو من يمثله تصف البيان الجمركي: .39

املستوردة وجميع املعلومات املرتبطة بها بما يتوافق مع متطلبات الجهات  الغذائية

 دول املجلسفي الجمركية الرسمية 

الشحنة /إلرساليةا أو البحري أو الجوي الذي تصل له هو امليناء أو املنفذ البري  ميناء الدخول: .40

 جلسالستكمال إجراءات التخليص والدخول إلى أي دولة من دول امل الغذائية

الكشف العيني املباشر للتحقق من مطابقة الوثائق والشهادات املصاحبة لواقع  التحقق من هوية املنتج: .41

 األغذية الواردة ضمن اإلرسالية الغذائية

للكشف  أو املعنيةهو كل العمليات واإلجراءات املتخذة من قبل الجهة املختصة  الفحص الظاهري: .42

على الغذاء باستخدام الحواس املختلفة )مثل البصر والرائحة( بدون أخذ عينات 

للتحليل املخبري، ويتضمن ذلك التحقق من بطاقة البيان وسالمة املنتج وخلوه من 

العيوب الحسية وكذلك سالمة الناقلة وظروف التخزين والتداول باإلضافة إلى 

 فحص هوية املنتج

إجراء تتخذه الجهة املختصة أو املعنية بالسماح للمستورد بالتصرف في  اإلفراج النهائي: .43

اإلرسالية/الشحنات الغذائية وتداولها بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات 

 واملواصفات القياسية ذات الصلة

بالسماح للمستورد لنقل  أو املعنية إجراء تتخذه الجهة املختصة اإلفراج املؤقت: .44

دون مستودعات املستوردالغذائية من ميناء الدخول إلى  ناتالشح/إلرسالياتا

 التصرف بها، إنتظارا لصدور قرار رسمي بشأن اإلفراج

 باالفراج املشروط عن أو املعنية جراء تتخذه الجهة املختصةإ املشروط: اإلفراج .45

الغذائية تسمح بموجبه بتداول الغذاء ضمن ظروف أو  الشحنات/اإلرساليات

 محددة إشتراطات
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اإلفراج عن اإلرسالية إلعادة  .46

 التصدير:

 شحنة/رساليةإ عادة تصديرإل  أو املعنيةإجراء يتخذ من قبل الجهة املختصة 

ن يضمن اإلجراء أغذائية ال تحتوي على ضرر صحي مباشر ضمن فترة محددة، على 

وذلك لحين تقديم املستندات التي  بالشحنة الغذائية/إلرساليةباعدم التصرف 

 تؤكد إتخاذ اإلجراء الالزم إلعادة تصديرها

و مستودعات الشركة أعند ميناء الدخول  أو املعنية إجراء تتخذه الجهة املختصة التحفظي: الحجز  .47

أو جزء منها في حالة الشك بأن الغذاء  شحنة غذائية/رساليةإ لحجز أياملستوردة 

 الفنية الخليجية الخاصة بهلوائح غير مطابق ل

شحنة /إرساليةة عند عدم مطابق أو املعنيةإجراء يتخذ من قبل الجهة املختصة  اإلخطار بالحجز: .48

تضمن أسباب التحفظ أو معينة ملتطلبات االستيراد الخليجية الخاصة بها ي غذائية

رف التصملنع  أو املعنيةن يتم حجزها تحت مراقبة الجهة املختصة أ ىالرفض، عل

 بها لحين إنفاذ القرار املتخذ

في دول املجلس إلتالف/التخلص/إعادة  أو املعنية إجراء تتخذه الجهة املختصة املصادرة واإلتالف: .49

 تدوير أي غذاء مستورد يثبت عدم صالحيته لإلستهالك اآلدمي

 أو الجو أو البحرء عن طريق البر أي مركبة أو جزء منها تستخدم لنقل األغذية سوا وسيلة النقل: .50

شهادة صالحية وسيلة النقل بأنها مناسبة ومالئمة للظروف الصحية لنقل املواد  شهادة صالحية وسيلة النقل: .51

 بسالمة الغذاءاملعنية  املختصة أوالغذائية صادرة عن الجهة 

سجالت قراءة درجات الحرارة  .52

 أثناء النقل:

سجالت ورقية أو إلكترونية يتم من خاللها التعرف على درجة حرارة نقل األغذية 

املبردة واملجمدة طيلة الرحلة، بإستخدام أجهزة قراءه حرارة مثل الثيرموغراف أو 

 نظمة اإللكترونية لقياس درجة حرارة الغذاء أو الهواء املحيط بهاأل 
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 لتصدير األغذية لدول املجلساملطلوبة واملتطلبات شتراطات ال الجزء األول: ا

 الشتراطات الواجب توفرها في الدول املصدرة: ا .1

توفر أنظمة و/أو تشريعات و/أو لوائح تنظيمية متوافقة مع متطلبات قانون )نظام( الغذاء الخليجي،  1.1

 .واللوائح الفنية واملواصفات القياسية ذات الصلة

الجهات املختصة املعنية بسالمة الغذاء والرقابة عليها في الدولة املصدرة، والسلطة املمنوحة  إستقاللية 2.1

 .لها وبما يضمن تطبيق التشريعات بشكل فعال

توثيق إجراءات الجهة املختصة املعنية بسالمة الغذاء والرقابة عليها بالشكل الذي يمكن من التحقق منها  3.1

 .وقت من األوقاتمتى ما تطلب األمر ذلك وفي أي 

توفر املوارد البشرية املؤهلة واملتطلبات اللوجستية والفنية، مع ضمان استمرارية توفير التأهيل  4.1

 .والتدريب املناسبين وبما يضمن القيام بأعمال التفتيش بكفاءة

ت توثيق الوضع الصحي للثروة الحيوانية والنباتية واألمراض املشتركة بين اإلنسان والحيوان واآلفا 5.1

الزراعية بشكل دقيق وشفاف، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اإلخطار عن تفش ي األمراض الحيوانية 

واآلفات النباتية لدى الجهات الدولية املعنية، واإلجراءات الرقابية الرسمية على إستيراد الحيوانات 

والصحة والرعاية  والنباتات ومنتجاتهما في الدولة املصدرة، ومدى تطبيق معايير الصحة النباتية،

 على صحة اإلنسان خالل إستهالك الغذاء، وتطبيق تدابير الحماية 
ً
الحيوانية بحيث ال تشكل خطرا

املناسبة لحماية الغذاء من مصادر الخطر املرتبطة بالعوامل البيئية املحيطة ومدخالت اإلنتاج الزراعي 

ذه املعلومات الي دولة من دول املجلس باي وأي مواد أخرى مستخدمة في اإلنتاج األولي، وتقديم اي من ه

 .وقت كلما تطلب األمر ذلك

أن يكون لدى الدول الراغبة بتصدير الغذاء إلى أي دولة من دول املجلس نظام فعال وخطط رقابية  6.1

 :يلمطبقة على األغذية املعدة لهذه الغاية وكما ي

ذلك بقايا املواد الكيميائية أو/  خطط مراقبة املتبقيات في األغذية ذات األصل الحيواني ويشمل 1.6.1

واملضادات الحيوية أو/ والهرمونات أو/ وغيرها من املواد امللوثة املحظورة أو/ والخاضعة للرقابة 

 .)خطط مراقبة املتبقيات( لضمان توافقها مع متطلبات دول املجلس

ومنتجاتها ويشمل ذلك وجود ضمانات رسمية  من أصل نباتيخطط مراقبة املتبقيات في األغذية  2.6.1

من السلطة املركزية املختصة في الدولة املصدرة تتعلق بعدم استخدام أو حظر أنواع معينة من 

املواد الكيميائية تدخل في تصنيع تلك املنتجات في تلك الدولة و/ أو تتعلق بتركيبة تلك املنتجات 

 .و/ أو ممارسات ما بعد الحصاد

  ة.ة لتتبع األغذية ذات األصل الحيواني والنباتي ومنتجاتها خالل السلسلة الغذائيبرامج موثق 3.6.1

ألي دولة من دول املجلس أن تعطي استثناءات من اشتراط وجود هذه الخطط والبرامج للمدة التي تحددها  7.1

 .بناء على طلب البلد املصدر أو طلب من املستورد
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 : التصدير لدول املجلساستيفائها حال الواجب  متطلبات التصدير  .2

  :الوثائق والشهادات الصحية .1

 ألن دقة الشهادات املرفقة مع اإلرساليات يعتبر املفتاح االساس ي لضمان التزام النظام الرقابي  1.1
ً
نظرا

جميع ، وعليه فإنه يتطلب من في بلد املنشأ ومطابقة املنتجات ملتطلبات سالمة الغذاء

أصلية  ورقية بوثائق وشهادات صحيةأن تكون مرفقة وردة اإلرساليات/الشحنات الغذائية املست

جهات رسمية مختصة في بلد املنشأ أو بلد التصدير، تشهد فيها بأن  صادرة عن أو إلكترونية

متطلبات الصحة النباتية بما فيها  محتويات اإلرسالية مطابقة ملتطلبات االستيراد الخليجية

، ويتم التحقق من دقة ومصداقية إصدار  متى ما تطلب األمر ذلك والصحة الحيوانية ذات الصلة

هذه الشهادات والجهات الرسمية املختصة التي قامت بإصدارها من قبل السلطة املعنية في كل 

  دوله من دول املجلس بشكل دوري ومنتظم.

 من قبل في نماذج الشهادات الصحية ذكر اإلفادات الصحية بوضوح في الجزء الخاص بهايتطلب  2.1

في بلد التصدير أو بلد املنشأ، كضمان أساس ي ملطابقة األنظمة وسالمة  الجهة الرسمية املختصة

أن تكون ، وبما يضمن املنتجات املصدرة للمتطلبات الخليجية وغيرها من متطلبات املطابقة

حال وجود وفي   ،منة( وصالحة لإلستهالك االدميآجلس سليمة )املاألغذية املصدرة منها إلى دول 

 ال فإن هذه االتفاقيات إتفاقيات اإلعتراف املتبادل أو اإلعتراف املتكافئ مع الدول املصدرة 
ُ
فقد ت

التحقق بصفة دورية من دقة الشهادات وتطبيق األنظمة  مناملختصة في دول املجلس  حق الجهات

 .املختلفة في بلد املنشأ أو بلد التصدير

ال إصدار الشهادات الصحية في بلد التصدير أو بلد املنشأ من في حعلى الجهة الرسمية املختصة و 3.1

والنزاهة والحيادية لهذا الطرف من خالل نظام  ضمان املصداقيةقبل طرف ثالث معتمد لديها، 

 إعتماد واضح وفعال.

ت اللحوم )كاملقاصب/املسالخ وأماكن تجهيز وتصنيع اللحوم( في البلدان األجنبية آعند رغبة منش 4.1

الحصول على موافقة مسبقة بالتصدير قبل البدء فإنه يتطلب منها و إلى دول املجلس،  بالتصدير

صدر لها من من قبل 
ُ
دول املجلس تضمن تطبيق متطلباتها أو متطلبات اإلتفاقيات الفنية الدولة امل

 في أي دولة  املختصة في بلد التصديرالرسمية املبرمة مع الجهات 
ً
 رسميا

ً
في حال كان ذلك متطلبا

 من دول املجلس. 

الدليل  ( من هذا1النماذج الواردة في امللحق رقم )بالشهادات الصحية حسب تلتزم الدول املصدرة  5.1

قدر اإلمكان مع إمكانية قبول نماذج الدول املصدرة، شريطة االلتزام بالبيانات واإلفادات الواردة 
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اللغة العربية أو االنجليزية أو كالهما كلغات أساسية في تعتمد ، و املذكورة في نماذج الشهادات

لجهات املختصة في دول املجلس طلب أي إفادات أو وثائق صحية ل، و إصدار الشهادات الصحية

تطلب األمر ذلك، كما في حاالت الطوارئ والحوادث الغذائية املختلفة، أو  في حال إضافية خاصة،

أو متطلبات الحالل  OIEعند الحاجة للتأكد من إستيفاء متطلبات منظمة الصحة الحيوانية 

حياء البحرية املستزرعة، أو لغيرها من خاصة باألعالف املقدمة للحيوانات ولألسماك واأل ال

 األسباب.

بشهادة الحالل أو  مرفقة اللحوم اللحوم ومنتجاتشحنات /جميع إرسالياتأن  من يجب التحقق 6.1

في  تدخل اللحومالتي الغذائية أو املنتجات  هان اللحوم أو منتجاتأالتي تثبت  اللشهادة الذبح الح

الدولة  إحدى جهات إصدار شهادات الحالل املعتمدة لدىتركيبها قد تم اإلشراف عليها بواسطة 

صدر لها من 
ُ
 .وتحديثاتهاذات الصلة حسب املتطلبات والشروط بدول املجلس امل

شهادة الذبح الحالل لجميع أنواع اللحوم غير  جهات إصدار شهادات الحالل املعتمدةتصدر  7.1

ألي منتجات غذائية يدخل في تصنيعها لحوم أو دهون أو أي مكونات من أصل حيواني ، و املصنعة

 يمكنو  ،و شعار حاللأيره، باإلضافة للمواد الغذائية التي تتضمن بطاقة بيانها كلمة كالجيالتين وغ

إصدار أي من شهادتي الحالل أو الذبح الحالل ملنتجات اللحوم لجهات إصدار شهادات الحالل 

 املصنعة. 

 تصنيع منتجات لحوم في بلد غير بلد املنشأ يتم طلب شهادات الحالل من البلد األخيرفي حال  8.1

 
ُ
متى ما من بلد املنشأ شهادة الذبح الحالل إرفاق صنع( مع احتفاظ دول املجلس لحقها في طلب )امل

 رأت ذلك ضروريا.

 اشتراطات عامة لالستيراد:  .2

مرفوضة تلقائيا من منفذ الوصول دون الحاجة للتفتيش وتعتبر حظر إستيراد األغذية التالية ي 1.2

 في الحاالت التالية: عليها

 لقرارات الحظر الصادرة بهذا الشأن.األغذية  1.1.2
ُ
 املحظور استيرادها وفقا

 األغذية املرفوضة من دول أخرى ألسباب تتعلق بالسالمة الغذائية وتشير إلى عدم 2.1.2

 .صالحية الغذاء لإلستهالك اآلدمي

  املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية.األغذية  3.1.2

 املصدرة وتحديد عدد زيارات التدقيق للدولة دول املجلس الحق بتقييم الجهات الرقابية في الدول ل 2.2

 يلي: مما املصدرة بناًء على واحدة أو أكثر

 املصدرة.تقييم خطورة املنتجات نتائج  1.2.2
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 لصلة.ا ذات املعتمدة لدى دول املجلسأي تحديث للوائح الفنية واملواصفات القياسية  2.2.2

 كمية وطبيعة املنتجات املستوردة من الدولة املصدرة. 3.2.2

ي جهات رسمية أو جلس أي دولة من دول املأوالت التفتيشية التي قامت بها نتائج الج 4.2.2

 أخرى.

نتائج التقارير الدورية ملراقبة األغذية املستوردة من البلد املصدر وغيرها من األعمال  5.2.2

 الرقابية.

املعلومات املتوفرة لدى املنظمات الدولية املعتمدة ومنها منظمة الصحة العاملية  6.2.2

(WHO وهيئة )( دستور االغذيةCodex( واملنظمة العاملية لصحة الحيوان )OIE أو )

 غيرها.

وجود حاالت مرضية وبائية او طارئة تشكل مخاطر صحية والحاجة إلى التقص ي  7.2.2

 والتجاوب مع تلك الحاالت.

الحق بوضع الشروط واإلجراءات التفصيلية الواجب إتباعها عند  جلسي دولة من دول املأل  3.2

 ات الغذائية من الدول املصدرة )أو أجزاء من أراضيها(، وقد يشمل ذلك ما يلي:إستيراد املنتج

 وضع قائمة بالدول املصدرة التي يمكن إستيراد منتجات معينة منها. 1.3.2

 بما ال يتعارض مع ما ورد في هذا الدليل. تصميم نماذج للشهادات املصاحبة لإلرساليات 2.3.2

اضافية )مثل: الضمانات اإلضافية كتحديد املناطق الخالية من  وضع شروط إستيراد 3.3.2

 املرض(.

الحق بوضع قائمة بالدول واملنشآت املسموح االستيراد منها ويراعى عند  جلسي دولة من دول املأل  4.2

 وضع أو تحديث القائمة ما يلي:

 تشريعات الدولة املصدرة الخاصة بسالمة الغذاء وصحة الحيوان والنبات. 1.4.2

ونظام الجهة املختصة بالدولة املصدرة وخدماتها الرقابية إضافة إلى الصالحيات هيكل  2.4.2

 املمنوحة لها والضمانات التي تستطيع تقديمها فيما يخص تنفيذ التشريعات املعنية.

 في البلد املصدر. فعالة وجود إجراءات رقابية رسمية 3.4.2

اإلشتراطات على املنشآت مدى اإللتزام في تقديم الضمانات من الدولة املصدرة لتطبيق  4.4.2

 جلس.لى دول املإالغذائية التي تصدر منتجاتها الغذائية 

 .أن تكون املنشآت بالقائمة مسجلة لدى الجهة الرقابية وخاضعة لرقابتها الدورية 5.4.2

  ها بناًء على كل حالة وبغضصدار تراخيص إلستيراد املنتجات الغذائية ملنشات بعينإ      6.4.2

 ذات الصلة. القوائمدراج الدول املصدرة في إعن  النظر                
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يحق ألي دولة من دول مجلس التعاون في حاالت الطوارئ أو الكوارث أو الجوائح وضع الشروط  5.2

 واإلجرءات التفصيلية الواجب توافرها في األغذية املستوردة واإلعفاءات من هذه اإلشتراطات.

 األغذية املستوردة لغايات غير تجارية:  .3

 توردة لغايات غير تجارية ما يلي:تشمل األغذية املس

 .ذات اإلستخدام الشخص ي األغذية 1.3

 .عينات األغذية املستوردة لقصد إجراء الدراسات والبحوث العلمية 2.3

 .عينات العرض والتسويق غير املخصصة للبيع 3.3

 .واملهرجاناتعينات األغذية املستخدمة في املعارض  4.3

االغذية املستوردة لغايات غير تجارية ومتطلبات استيراد اشتراطات يحق لكل دولة من دول املجلس وضع و 

 الغذاء املستورد.نوع حسب 

عد عالية الخطورة بغض النظر عن طبيعتها: األغذية  .4
ُ
 التي ت

 األغذية املستوردة ألول مرة. 1.4

 الغذائية في بلد املنشأ أو بلد التصدير.األغذية غير املطابقة ملتطلبات السالمة  2.4

 األغذية التي يبين تاريخها تكرار عدم املطابقة ملعايير السالمة الغذائية حسب املتطلبات الخليجية. 3.4

 من دول أخرى بسبب عدم املطابقة غير املرتبطة بأسباب صحية مباشرة. األغذية املرفوضة 4.4
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 دول املجلسلاألغذية املستوردة الجزء الثاني: إجراءات الرقابة والتفتيش على 

  لرقابة على األغذية املستوردة:ا .1

 غذية املستوردة بما يلي:تلتزم دول املجلس عند الرقابة على األ ، فضل املمارسات الدوليةتطبيقا أل 

إجراءات املطابقة والتدقيق والتفتيش على مبدأ درجة الخطورة إلى الحد األقص ى الذي يمكن  إعتماد 1.1

للشحنات /لإلرسالياتمباشرة على نوع وتكرار ووقت التخليص  هذا النهجوسينعكس  ،تطبيقه

 بشكل إيجابي. الغذائية

 التقييس في دول املجلس جهاتاملعتمدة من  إستخدام اللوائح الفنية واملواصفات القياسية الخليجية 2.1

 واإلشتراطات الدوليةالرجوع إلى املعايير  جلسكأساس ملطابقة االغذية املصدرة لها، ويمكن لدول امل

املختلفة في هيئة الدستور الغذائي واملنظمة الدولية للصحة الحيوانية واإلتفاقية الدولية لوقاية 

 النباتات عند عدم توفر مرجعية خليجية. 

اإلجراءات معلومة ومتاحة  ن تكون هذهأالرقابية بشفافية ووضوح، وضمان  جراءاتاإل  توثيق كافة 3.1

 فراد أصحاب العالقة.عند الطلب لجميع الدول املصدرة واأل 

 لتطبيق إجراءات موحدة في املنافذ املختلفة من حيث أنظمة الرقابة ومتطلباتها املختلفة. السعي 4.1

ن الغذائية املستوردة مللشحنات /لإلرسالياتاحبة إعتبار الشهادات والوثائق الصحية املص 5.1

لشهادات ا، لذا على الدول املصدرة ضمان صحة ودقة جلسدول املالضوابط الرئيسية التي تطلبها 

 لدى هذه الدول 
ً
ألنها  والوثائق الصحية الصادرة عن الجهات املختصة أو الهيئات املعترف بها رسميا

 األنظمة الجديدة وتسهيل إجراءات املطابقة.ستكون الركيزة األساسية لتطبيق 

األخذ بعين اإلعتبار أن اإلجراءات املتعلقة بالتدقيق والتفتيش ستتناسب تماما مع دقة األنظمة  6.1

،  التفتيشاملتبعة في الدول املصدرة وستنعكس على إجراءات 
ً
 أو إيجابا

ً
إتفاقيات التكافؤ وكذلك سلبا

ة الخطورة على بادل عند تطبيق األنظمة املعتمدة على مبدأ درجوالتعادل وإتفاقيات اإلعتراف املت

املعتمدة لدى دول  لوائح الفنية واملواصفات القياسية الخليجيةبما يتوافق مع الو  األغذية املستوردة

 .املجلس

الشحنات /إلرسالياتاعن التبادل الفعال للمعلومات الالزمة حول الوثائق واإلجراءات واملخالفات  7.1

عن املخاطر  واضحة لإلبالغرى، كما تلتزم بوضع آلية خختلفة فيما بينها وبين الدول األ امل الغذائية

 والحاالت الطارئة.

  درجة الخطورة:الرقابة على الغذاء املبني على لنظام اإلجراءات التشغيلية  .2

املستورد في منافذ الوصول واحد أو أكثر من  نظمة الرقابة على الغذاءجراءات التشغيلية أل تتضمن اإل 

 :جراءات التاليةاإل 
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 .الغذائيةالشحنات /إلرسالياتالجميع تدقيق الوثائق  1.2

 .في ذلك التحقق من هوية املنتج الظاهري بماالكشف/ الفحص  2.2

 .والفحص املخبري  ائيةسحب العينات الغذ 3.2

ليات آ، واعتماد وتكرار عمليات التفتيشبنوع والقواعد الخاصة توافق التعليمات الخاصة التأكد من  4.2

تطبيق التحقق من ، كما يؤخذ بعين االعتبار مع الجهة املختصة في بلد التصدير تبادل املعلومات

ستوردين وفقا للمتطلبات الرسمية، بحيث يتم تقديم التسهيالت والحوافز قبل امل الجودة من أنظمة

 للمستويات العالية من اإلمتثال واملطابقة. 

  :ةلوثائق والشهادات الصحية املطلوبا .3

 :أو بعضها التاليةالوثائق تتضمن 

 بيان جمركي 1.3

وثيقة تصدرها شركات الشحن لشركات التخليص تتضمن طبيعة الناقلة ومحتوياتها. ) إذن تسليم 2.3

 (تستخدم هذه الوثيقة لبدء االجراءات الجمركية للتخليص على البضائع

 استيرادرخصة تجارية أو إذن /تصريح  3.3

الجهة الرقابية  من يلزم أن تصدراألغذية و املتطلب االول األساس ي لسالمة  )تعتبرة شهادة صحي 4.3

الوثائق األخرى الصادرة عن جهات ذات صلة، وبكل  املختصة، يمكن إبداء مرونة بقبول  الرسمية

األحوال يجب أن تطابق الشهادات النماذج املعتمدة من قبل دول املجلس في ملحق هذا الدليل والتي 

 (Codex CAClGL 38-2001اعتمد في وضعها على وثيقة مبادئ الدستور الغذائي 

 قائمة التعبئة/قائمة املحتويات    5.3

 ذبح الحالل شهادة ال    6.3

 من اللحومشهادة حالل لألغذية املحتوية على مكونات مصدرها     7.3

 خرى( عندحية أو التغذوية أو اإلدعاءات األ وثائق تثبت اإلدعاءات في بطاقة البيان )اإلدعاءات الص    8.3

   الصحية والتغذوية تقبل فقط في حال إثبات نصها من  ن اإلدعاءات، مع األخذ بعين االعتبار بأاللزوم 

 جهات علمية عاملية معترف بها ومعتمدة 

 سجالت قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم  9.3

  والحوادثالطوارئ حالة خاصة في  جلس،دول املفي  أو املعنية ضافية تطلبها الجهات املختصةأي وثائق إ 10.3

 الغذائية املختلفة

 متى أمكن ذلك. عن الوثائق الورقية  يمكن إعتماد الوثائق والشهادات الصحية اإللكترونية كبديلكما 
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  تفتيش وتخليص اإلرساليات/الشحنات الغذائية:إجراءات  .4

 املطلوبة البيانات /املعلوماتيقوم املستورد بتعبئة جميع  1.4
ً
 أو إلكترونيا

ً
بحسب النظام  وتسجيلها إما ورقيا

 في الدولة املستوردة.املعمول به 

يقوم املستورد بتقديم الوثائق والشهادات الرسمية التالية املصاحبة لإلرسالية إلى املوظف املختص في  2.4

 املنفذ الحدودي، حيث تنقسم إلى نوعين وذلك حسب مكان صدورها: 

 بلد املنشأ/بلد املصدر:  1.2.4

  )في حال كانأو اإللكترونية الشهادة الصحية الرسمية األصلية  1.1.2.4
ً
 رسميا

ً
ذلك متطلبا

في أي دولة من دول املجلس(، وفي حال كانت الشهادة الصحية إلكترونية يقوم 

املستورد بتزويد املوظف املختص برقم الشهادة الصحية للتأكد منها من خالل املوقع 

 اإللكتروني الخاص ببلد املنشأ/بلد املصدر.   

تورة )تصدر من املنشأة الغذائية في قائمة التعبئة/قائمة محتويات اإلرسالية أو الفا 2.1.2.4

 بلد املنشأ/البلد املصدر(.

 .أو اإللكترونية شهادة حالل الرسمية األصلية 3.1.2.4

 .أو اإللكترونية شهادة الذبح الحالل الرسمية األصلية 4.1.2.4

وثيقة رسمية معتمدة تثبت صحة االدعاءات على البطاقة الغذائية )مثل األغذية  5.1.2.4

(.وغيرها،  ذات االدعاءات الصحية
ً
 أو الخلو من األغذية املعدلة وراثيا

سجالت قراءات درجة الحرارة لإلرسالية/الشحنة الغذائية التي تتطلب ذلك، ابتداًء  6.1.2.4

 من تحميل األغذية في الحاويات/ وسائل النقل وحتى تاريخ التفتيش.

أي وثائق أو شهادات رسمية إضافية تطلبها الجهة املختصة أو املعنية بناء على  7.1.2.4

ات املرتبطة بسالمة األغذية، وفي حالة الحوادث الغذائية وفي حاالت املستجد

 الطوارئ.

 الدولة املستوردة )دول مجلس التعاون(: 2.2.4

 البيان الجمركي 1.2.2.4

 ذن تسليمإ 2.2.2.4

 رخصة تجارية أو إذن/تصريح استيراد  3.2.2.4

 أي وثائق رسمية إضافية تطلبها الجهة املختصة أو املعنية 4.2.2.4

 :أو التحفظ عليها الغذائيةالشحنات /الياتاإلرس حجز  3.4
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تقوم الجهات املختصة أو املعنية بالحجز والتحفظ على اإلرساليات/الشحنات الغذائية  1.3.4

وإصدار إخطار بذلك عند ثبوت عدم املطابقة للمتطلبات الخليجية، ويكون الحجز 

والتحفظ بطريقة رسمية تبين األسباب بوضوح، مع التوضيح بأن حجز اإلرسالية او التحفظ 

يعني بالضرورة رفضها، وإنما قد يتم هذا اإلجراء لحين استكمال متطلبات التفتيش  عليها ال

داخل املنطقة الجمركية أو بما يتناسب مع اإلجراءات املطبقة في كل دولة للتأكد من سالمتها 

 ومطابقتها للمتطلبات الصحية واستيفاء املتطلبات األخرى الواردة في هذا الدليل.

 الغذائية فيها ما يليالشحنات /تيتم الحجز أو التحفظ على اإلرسالياتشمل الحاالت التي  2.3.4

 :)على سبيل املثال ال الحصر(

 عدم وجود قائمة املحتويات أو قائمة التعبئة. 1.2.3.4

الوثائق الصحية مع محتويات أصناف األغذية املذكورة بالشهادة و عدم توافق  2.2.3.4

 .الغذائيةالشحنة /اإلرسالية

 في  )في حال كانعدم توفر النسخة األصلية للشهادة الصحية  3.2.3.4
ً
 رسميا

ً
ذلك متطلبا

 أو رقم املرجع الخاص بالشهادة الصحية اإللكترونية.أي دولة من دول املجلس( 

 ن تكون الشهادات الصحية املرفقة صادرة قبل تاريخ اإلنتاج.أ 4.2.3.4

 ن تكون الشهادات الصحية املرفقة صادرة بعد تاريخ الشحن.أ 5.2.3.4

 ن يكون تاريخ اإلنتاج قبل تاريخ شهادة الذبح الحالل.أ 6.2.3.4

والدواجن بشهادات أصلية للذبح الحالل، اللحوم شحنات /ترفق إرسالياتأن ال  7.2.3.4

 .فق منتجات اللحوم بشهادات الحاللن ال تر أأو 

غذائية غير  حضرت اللحوم أو منتجات اللحوم في مقاصب/مسالخ أو منشات إذا 8.2.3.4

 معتمدة أو ان الشهادة الحالل صادرة عن هيئة غير معتمدة من قبل دول املجلس.

وجود أي مؤشرات على التالعب بختم الرصاص الجمركي قبل القيام بعملية  9.2.3.4

 التفتيش.

 اإلشتباه بأي عملية تزوير في الوثائق والشهادات الصحية املرفقة. 10.2.3.4

 اإلفراج املؤقت: 4.3

 

غذية بنقل جراء يتم بموجبة السماح ملستورد األ إفراج املؤقت هو اإل لفسح أو ا 1.4.4

ه مقابل تعهد مخازن وألى مكان يخضع لسيطرته كمستودعاته إرسالية اإل  محتويات

جراءات إجزء لحين االنتهاء من إستكمال  أيبعدم التصرف ب بضمان مالي وقانوني

دمي، وبغير تها لالستهالك اآل املطابقة، ويسمح له بتداولها عند ثبات مطابقتها وصالحي
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و أتالف و اإلأعادة التصدير إو أهيل أعادة التإب يتعهد بتنفيذ قرار الجهة املختصةذلك 

عن ، السماح بالفسح أو اإلفراج املؤقتأو املعنية املختصة  تآخر. للجهاي قرار أ

اإلرسالية في حال عدم استيفاء متطلبات املطابقة غير املرتبطة بالسالمة الغذائية 

اإلفراج قد تتضمن تقديم ضمان مالي ترتيبات رقابية خالل عملية الفسح/مباشرة، مع 

 اإلفراج النهائي عن اإلرسالية.من املستورد بعدم التصرف لحين 

يسمح باإلفراج املؤقت ما لم تكن هناك أي اسباب متصلة بإمكانية حدوث تسممات،  2.4.4

وما لم يتم تجاوز مدة الصالحية، وما لم تكن من األغذية املحظورة محليا أو عامليا. إن 

قرار اإلفراج يجب ان يرتبط بضمانات مالية بعدم التصرف لحين إتخاذ قرار باإلفراج 

 النهائي عنها.

يمكن السماح بالفسح أو اإلفراج املؤقت في حال وجود مخالفات ال تؤثر في سالمة كما       3.4.4

ضمان مالي مكتوب بعدم  مرتبطة بتقديمالغذاء، وفي هذه الحالة تكون قرارات التداول 

 الغذائيةالشحنة /اإلرساليةود ويؤخذ بعين اإلعتبار وج، التصرف لحين اإلفراج النهائي

 أو في مياهها االقليمية. جلسدول املعلى أراض ي 

 التفتيش على إرساليات/الشحنات   تتضمن الخيارات املتاحة عند استكمال إجراءات        4.4.4

 للمتطلبات الخليجية ما يليالغذائية التي تم التحفظ عليها أو اإلفراج املؤقت عنها                   
ً
     وفقا

 :)على سبيل املثال ال الحصر(                  

َصنع أو  الغذائيةالشحنة بة/باإلرساليق معلومات إضافية تتعلطلب  1.4.4.4
ُ
من امل

َصدر أو الجهة الرسمية في بلد املنشأ و/أو البلد املصدر تدعم مطابقة 
ُ
امل

 للمتطلبات الخليجية. منتجاته

 املطابقة.إعادة التحليل في مختبرات معتمدة للعينات غير  2.4.4.4

 إعادة تأهيل اإلرسالية للتوافق مع املتطلبات الخليجية. 3.4.4.4

 تحويل اإلرسالية إلستخدامات غير اإلستهالك اآلدمي. 4.4.4.4

إعادة التصدير لبلد املنشأ أو بلد التصدير أو أي بلد آخر حسب واقع  5.4.4.4

  الحال.

 .أو املعنية تحت إشراف الجهة املختصةأو إعادة التدوير اإلتالف القانوني  6.4.4.4

يمكن الطلب من املستورد تقديم ضمانات مالية محددة عند التحفظ على  5.4.4

بسبب نقص في الوثائق املرفقة عدا الشهادات الصحية  الغذائيةالشحنات /اإلرساليات

 في أي دولة من دول املجلس( 
ً
 رسميا

ً
ويكون ، وشهادات الحالل)في حال كان ذلك متطلبا

مع  أو املعنية مناسبة تحددها الجهة املختصةيوم أو خالل مدة  15هذا التحفظ ملدة 
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يقوم بعدها املستورد بتقديم الوثائق املطلوبة أو لة اإلرسالية. ااألخذ بعين االعتبار ح

إلى بلد املنشأ أو أي بلد آخر بما يتوافق مع  الغذائيةالشحنة /يعيد تصدير اإلرسالية

 املبادئ التوجيهية للتجارة الدولية بهذا الخصوص.

بحقها في إجراء الحجز والتحفظ  أو املعنية األحوال تحتفظ الجهات املختصةبكل  6.4.4

بحسب ما  بهدف حماية صحة املستهلك غذائيةشحنة /اإلحترازي على أي إرسالية

جواز بوالصحة النباتية  ةالصح تدابيراتفاقية التجارة العاملية واتفاقية أشارت له 

ن دول املجلس إذ تحتفظ بحقها في مثل إاللجوء للحجز التحفظي عند الحاجة لذلك، و 

هذا االجراء لتدرك أن اللجوء له يجب أن يكون بالحدود الدنيا املمكنة، وعدم 

إستخدامه ألي غاية بخالف تجنب األخطار املتوقعةعلى صحة املستهلكين )مثال:  في 

حال توافر مؤشرات على إمكانية وجود خطر محتمل يتصل بإرسالية معينة مع نقص 

الشحنة /وهذا يتضمن رفض أو/و إعادة تصدير اإلرساليةالدالئل العلمية(،  وشح

 .الغذائية

 عة في الدولة يتم التعديل وفق اإلجراءات املتب لألغذية:التحفظي الحجز 

 

 األغذيةللجهات املختصة أو الجهات املعنية في أي دولة من دول املجلس حجز إرساليات/شحنات 

املختصة/الجهة في مستودعات الشركة املستوردة تحت إشراف ورقابة الجهة أو  الوصول  في منفذ

 التالية:في الحاالت  املعنية

 .ثبت وبشكل متكرر عدم مطابقة الغذاء املستورد ملتطلبات املطابقة إذا 1.5.4

 أخرى ألسباب ال تتعلق بالسالمة الغذائية.الغذاء مرفوض فعليا من دول  كان إذا 3.5.4

  من بلد أو منطقة تم اإلبالغ عن وجود مخاطر صحية بها. إذا كان الغذاء مستوردا 4.5.4

 في أي دولة من دول  ألول مرهيستورد غذائي النتج إذا كان امل 5.5.4
ً
في حال كان ذلك متطلبا

 املجلس.
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 آليات تطبيق الدليلالجزء الثالث: 

تطبيق الدليل على إرساليات/شحنات األغذية الواردة بحسب اإلجراءات املتبعة  يختص هذا الجزء بتحديد آليات

 لدرجة خطورة املنتجات الغذائية، ويمكن االسترشاد باآلليات التالية:
ً
 في كل دولة من دول املجلس استنادا

 :تسجيل منتج غذائي(: 1رقم )إجراء آلية/ .1

املختصة أو املعنية باعتبارها جهة مرخصة بنشاط يتم تسجيل املنشأة الغذائية املستوردة لدى الجهة  1.1

 األغذية. له عالقة باستيراد

بتقديم  ديدأي غذاء جباستيراد يقوم املوظف املختص بتوجيه مسؤول املنشأة الغذائية الذي يرغب  2.1

 به عينة أو نموذج/صورة عن 
ً
طلب خدمة تسجيل واعتماد البطاقة الغذائية للمنتج الغذائي مرفقا

 
ً
على بطاقة املنتج املراد تسجيله واعتماد بطاقته الغذائية إلى الجهة املختصة أو املعنية، مشتمال

 البيانات التالية:

 اسم املنتج 1.2.1

  ةبئبلد املنشأ أو/وبلد املصَدر أو/وبلد التع 2.2.1

 نوع العبوة 3.2.1

 الوزن/ الصافي أو الحجم  4.2.1

 الوزن املصفى 5.2.1

 ةالعالمة التجاري 6.2.1

 اسم املنشأة الغذائية املصنعة/املنتجة/املوزعة/ املستوردة 7.2.1

 )اختياري( رقم اعتماد املنشأة الغذائية املصنعة 8.2.1

 االسم التجاري  9.2.1

 )اختياري( بند التعرفة الجمركية 10.2.1

 رقم الباركود إن وجد على البطاقة  11.2.1

 املنتجصورة  12.2.1

 تحذيرات استهالك املنتج 13.2.1

 طريقة التحضير  14.2.1

 املكونات   15.2.1

 املضافات الغذائية 16.2.1

 فترة الصالحية  17.2.1

 ظروف تخزين الغذاء  18.2.1

 أو نتائج فحص مخبري  العمليات التصنيعيةأي بيانات أخرى مثل  19.2.1
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يقوم املوظف املختص بمراجعة البيانات ومطابقتها مع العينة أو نموذج البطاقة الغذائية الخاص  3.1

بالغذاء املراد تسجيله وتقييم بطاقته الغذائية استنادا إلى متطلبات االستيراد واللوائح الفنية 

واملواصفات القياسية ذات الصلة، فإذا كان غير مستوفي للشروط واملتطلبات الخليجية ذات الصلة، 

الرفض في يتم رفض طلب تسجيل املنتج ورفض البطاقة اعتماد بطاقته الغذائية مع توضيح أسباب 

 طلب التسجيل إلبالغ املستورد بها.

 بعد التأكد من مطابقة املنتج ملتطلبات االستيراد أصناف األغذيةلجميع البطاقة الغذائية  اعتماد 4.1

 واللوائح الفنية واملواصفات القياسية ذات الصلة.

 إليها الصنف ة الفرعية التي ينسبيقوم املوظف املختص باعتماد املجموعة والفئة الرئيسية والفئ 5.1

  والتي تعطيه االسم الصحيح الخاص به وذلك استرشادا بفئات تصنيف األغذية الصادرة عن هيئة 

 الدستور الغذائي مع إمكانية االستعانة بالتصنيفات الواردة ضمن دليل بنود التعرفة الجمركية.

برقم  تلك البيانات وربطالذي تم اعتماد بطاقته الغذائية  املنتجبتسجيل  يقوم املوظف املختص 6.1

 على املنتج الغذائي أو يتم إصدار رقم التسجيل املميز للمنتج. 
ً
 التسجيل )كرمز الباركود( إن كان مدونا

 

 مثال:

اللحوم  –مثل: منتجات األلبان  Groupsتعتمد تسمية الصنف الغذائي على تقسيم األغذية إلى مجموعات رئيسية 

مثل:  Categoriesاألسماك واملأكوالت البحرية ومنتجاتها ومن ثم تقسيم املجموعات السابقة إلى فئات –ومنتجاتها 

الزبدة، ومن ثم تقسيم الفئات إلى تحت فئات )فئات فرعية(  –طرية( األجبان )صلبة،  –اآليس كريم  –الحليب 

Subcategories إلخ. –الحليب املبخر  -الحليب املركز–لحليب وتتضمن: الحليب السائل مثل فئة ا 

يتم استخدام عنوان الفئة الفرعية في تسمية هذه األصناف مضاف إليه طريقة معالجة املادة الغذائية وطريقة 

 املنتج، إلخ( وشكل كالنكهات،حفظها وصفات مميزة أخرى )

تحديد مسار األغذية : 3تحديد فئة الخطورة الصحية املرتبطة بالغذاء، وربطها مع آلية/إجراء رقم يتم  7.1

 والتي تحدد نوع اإلجراء وتكرارية التفتيش وأخذ العينات من هذا الغذاء.  املستوردة

 

 :التدقيق على الوثائق والشهادات الرسمية(: 2رقم )آلية/ إجراء  .2

 أو  1.2
ً
يقوم املوظف املختص بالتأكد من املعلومات على البيان الجمركي لألصناف الغذائية )إما ورقيا

( ومطابقتها للوثائق والشهادات الرسمية املصاحبة لإلرسالية/الشحنة الغذائية، وفي حال 
ً
  إلكترونيا

وجود أي اختالف بين هذه املعلومات وما هو وارد في البيان الجمركي، يتوجب على املستورد تعديل البيان 

 الجمركي أو إلغاءه وتقديم بيان جمركي آخر من خالل دائرة الجمارك. 

 يقوم املوظف املختص بالتأكد من أن األغذية املستوردة أو أحد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية. 2.2
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ملعنية من الجهة ا ة املختصة أوم املوظف املختص بالتأكد من تسجيل املنتجات الغذائية لدى الجهيقو  3.2

 .حال تطلب األمر ذلك شهادة تسجيل املنتجات إبرازخالل 

 يقوم املوظف املختص بمراجعة وتدقيق الوثائق والشهادات الرسمية املرفقة مع اإلرسالية/الشحنة  4.2

وأنها مستوفية للمتطلبات الخليجية ذات الصلة، حيث تتم عملية الغذائية للتحقق من صحتها 

 التحقق والتدقيق كما يلي:

 الشهادات الصحية: 1.4.2

 لنماذج الشهادات الصحية املعتمدة من قبل  1.1.4.2
ً
أن تحتوي على البيانات املطلوبة وفقا

 دول املجلس.

 في أي  وليست صورةأو اإللكترونية أن تكون أصلية  2.1.4.2
ً
 رسميا

ً
)في حال كان ذلك متطلبا

وفي حال كانت الشهادة الصحية إلكترونية يقوم املستورد (، دولة من دول املجلس

بتزويد املوظف املختص برقم الشهادة الصحية للتأكد منها من خالل املوقع 

 اإللكتروني الخاص ببلد املنشأ/بلد املصدر.

الغذاء في بلد املنشأ/بلد املصدر أو أي جهة معتمدة من جهة حكومية معنية بسالمة  3.1.4.2

 حكومية مخولة عنها.

 أن تكون اللغة العربية أو اللغة االنجليزية أحد لغات الشهادة. 4.1.4.2

أن يذكر بالشهادة الصحية وصف وكميات األغذية املوجودة باإلرسالية/الشحنة  5.1.4.2

تأكد من الغذائية من حيث عدد العبوات والوزن اإلجمالي ودفعات اإلنتاج، وأن ي

 أنها مطابقة ملا تم استيراده واملوضح حسب املستندات األخرى املرفقة.

إذا كانت اإلرسالية/ الشحنة الغذائية تحتوي على مواد غذائية متعددة فيمكن  6.1.4.2

 اإلشارة في الشهادة الصحية إلى اسم ورقم القائمة امللحقة فيها.

ة للمنصوص عليه في أن اإلفادات الصحية الواردة في الشهادة الصحية مطابق 7.1.4.2

 الدليل الخليجي للرقابة على األغذية املستوردة.

 .عدم وجود أي تعديل أو كشط في الشهادة 8.1.4.2

يجب أن يذكر بالشهادة الصحية الرقم املرجعي إلصدار الشهادة وتاريخ اإلصدار  9.1.4.2

 )ورقم الحاوية( على أن يكون بعد إنتاج املادة الغذائية وليس قبلها.

 سريان صالحية الشهادة.أن يتم التأكد من  10.1.4.2

 شهادات الذبح الحالل:  2.4.2

مع جميع أصناف اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن التي أن تكون مرفقة يجب  1.2.4.2

 مصدرها حيوانات حالل. 
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 لنموذج شهادة الذبح الحاليجب أن  2.2.4.2
ً
ل املعتمدة تحتوي على البيانات املطلوبة وفقا

 من قبل دول املجلس.

 وليست صورة، مرفقة مع كل إرسالية.أو اإللكترونية  ةيجب أن تكون أصلي 3.2.4.2

دول معتمدة من قبل جهة إصدار شهادات الحالل يجب أن تكون صادرة من  4.2.4.2

  .املجلس

اللحوم أو منتجاتها املستوردة )عدد العبوات والوزن  كميات الشهادةذكر تيجب أن  5.2.4.2

.
ً
 اإلجمالي( وأنها مطابقة ملا تم استيراده فعليا

على أن يكون تاريخ  هاوتاريخ إصدار  هاالرقم املسلسل لُيدون في الشهادة يجب أن  6.2.4.2

 أو اإلنتاج. اإلصدار بعد الذبح

 .التأكد من عدم وجود أي تعديل أو كشط في الشهادة 7.2.4.2

حوم أو للمن اتحتوي على أصناف متعددة  الغذائية الشحنةاإلرسالية/ كانتإذا  8.2.4.2

حالل إلى اسم ورقم الوثيقة املرفقة املدون منتجاتها فيمكن اإلشارة في شهادة الذبح ال

 فيها أصناف اللحوم أو منتجاتها.

 شهادات الحالل:  3.4.2

 التالية:أن تكون مرفقة باإلرساليات/الشحنات يجب  1.3.4.2

a)  تحتوي على مكونات مصدرها حيواني )مثل الجيالتين البقري( أو التي األغذية

 منتجات لحوم أو دواجن مصنعة. 

b)  تتعلق بالحالل.    تادعاءااألغذية التي تحمل أي 

c)  في أي من مراحل إنتاجه أو تغليفه 
ً
احتمال اختالط الغذاء الحالل بآخر حراما

 أو نقله.   

 لنموذج شهادة الحاليجب أن  2.3.4.2
ً
ل املعتمدة من تحتوي على البيانات املطلوبة وفقا

 قبل دول املجلس.

الحالل إحدى جهات إصدار شهادات يجب أن تكون شهادة الحالل صادرة من  3.3.4.2

 .املجلسدول عتمدة من قبل امل

ويجب أن تكون  وليست صورة نيةرو أو إلكت يةأصلالورقية  الشهادةيجب أن تكون  4.3.4.2

 اإلنتاج. على أن يكون تاريخ اإلصدار بعد  صادرة من بلد املنتج النهائي

)عدد العبوات املستهدفة املستوردة األغذية كميات  في الشهادةيجب أن يذكر  5.3.4.2

.والوزن 
ً
 اإلجمالي( وأنها مطابقة ملا تم استيراده فعليا

 .التأكد من عدم وجود أي تعديل أو كشط في الشهادة 6.3.4.2
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من املنتجات تحتوي على أصناف متعددة  الغذائية الشحنةاإلرسالية/كانت إذا  7.3.4.2

فيمكن اإلشارة في شهادة الحالل إلى اسم ورقم الوثيقة املرفقة املدون فيها أصناف 

 املنتجات. 

 قائمة املحتويات/ التعبئة:  4.4.2

)مثل اإلرسالية/الشحنة الغذائية وتفاصيلها فيها جميع أصناف  يكون مذكور أن  1.4.4.2

( لكل صنف ودفعات اإلنتاجعدد العبوات، حجم العبوات، الوزن الصافي، 

 اإلرسالية/الشحنة الغذائية. والوزن اإلجمالي 

 تحديد محتويات كل حاوية في حال وجود أكثر من حاوية. 2.4.4.2

لإلرسالية/للشحنة الغذائية في بلد أن تكون صادرة من املنشأة الغذائية املصدرة  3.4.4.2

 املنشأ/بلد املصدر.

 وثائق أو مستندات أخرى:  5.2.3

صادرة عن جهة حكومية معنية بسالمة الغذاء في بلد املنشأ/بلد املصدر، أو عن أي  1.5.4.2

 جهة تحددها الجهة املختصة في الدولة املستوردة. 

 ة إذا طلبت الجهة املختصة أو املعنية في الدولة املستوردة ذلك.ليصتوفير النسخ األ  2.5.4.2

 التأكد من عدم وجود أي تعديل أو كشط فيها. 3.5.4.2

 في حال عدم توفير بعض الوثائق والشهادات الرسمية يقوم املوظف املختص بإيقاف عملية 5.2

 (.5إجراء رقم )، وذلك وفقا لآللية/التفتيش لإلرسالية/للشحنة الغذائية وحجزها

في حال عدم استكمال أي من املعلومات األخرى أو الوثائق والشهادات الرسمية املطلوبة مع  6.2

 (.5إرسالية األغذية املستوردة يتم تطبيق آلية/إجراء رقم )

 

 تحديد مسار األغذية املستوردة(: 3آلية/ إجراء رقم ) 3

 .الرسميةالشهادات البيان الجمركي والوثائق و  نم باستالم نسخةيقوم املوظف املختص  1.3

للشحنة الغذائية، ومطابقة هذه البيانات مع ملف اإلرسالية/الشحنة الغذائية /لإلرسالية

 الورقي( في نظام تحديد املسار الصحي للغذاء./)اإللكتروني

 لدرجة خطورته الصحية وبحسب املعايير الصحية  2.3
ً
يتم تحديد مسار* املنتج الغذائي وفقا

بشكل مسبق على النظام والتي تحدد نوع اإلجراء املطلوب اتخاذه على وقوائم األغذية املدرجة 

 املنتج الغذائي.
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اللحوم  –مثل: منتجات األلبان  Groupsالصنف الغذائي على تقسيم األغذية إلى مجموعات رئيسية تعتمد تسمية  *

مثل:  Categoriesاألسماك واملأكوالت البحرية ومنتجاتها ومن ثم تقسيم املجموعات السابقة إلى فئات –ومنتجاتها 

الزبدة، ومن ثم تقسيم الفئات إلى تحت فئات )فئات فرعية(  –طرية( األجبان )صلبة،  –اآليس كريم  –الحليب 

Subcategories إلخ. –الحليب املبخر  -الحليب املركز–لحليب وتتضمن: الحليب السائل مثل فئة ا 

يتم استخدام عنوان الفئة الفرعية في تسمية هذه األصناف مضاف إليه طريقة معالجة املادة الغذائية وطريقة 

 املنتج، إلخ( وشكل كالنكهات،حفظها وصفات مميزة أخرى )

 املستوردة. الغذائيةشحنات ال/رسالياتاإل يقوم املوظف املختص بتوثيق إجراءات  3.3

 

 (: الكشف الظاهري:4آلية/ إجراء رقم ) 4

  :الكشف الظاهري العام 1.4

 اإلرساليات/الشحنات الغذائيةيقوم املوظف املختص بالتفتيش على حاويات/ وسائل نقل  1.1.4

 املستوردة والتأكد مما يلي:

 الوثائق واملستندات.لرقم املوجود بمع ا وسيلة النقل/مطابقة رقم الحاوية 1.1.1.4

الشحنات /جراء دائم على جميع االرسالياتإيعتبر والذي التحقق من هوية املنتج ) 2.1.1.4

 .(الشحنة الغذائية/بغض النظر عن مسار االرسالية الغذائية

 ببطانة/للحاوية الداخلي الجزء يكون  أن 3.1.1.4
ً
 سطح ذات وسيلة النقل معزوال

عدم وجود تلف ميكانيكي ظاهر للماء، و  ومضاد للتنظيف قابل أملس، مصقول،

 .وسيلة النقل قد يؤثر على سالمة أو صالحية الغذاء/على جسم الحاوية

  وسيلة النقل/سالمة محتويات الحاويةنظافة و  4.1.1.4
ً
مثل عدم خروج سوائل أو  ظاهريا

روائح كريهة أو وجود رطوبة أو حرارة زائدة أو وجود حشرات أو قوارض أو أجسام 

 .بان للثلج لألغذية املجمدةأو وجود آثار ذو  غريبة

 واملجّمدة املبردة اإلرسالية/الشحنة الغذائية نقل الحاويات/وسائل تكون  أن 5.1.1.4

مطابقة للشروط  الهواء الراجع حرارة درجة تكون  أن على للغرض، مالئمة

 .ذات الصلة واملتطلبات الخليجية

 لإلرساليات/للشحناتدرجة الحرارة خالل الرحلة سجل قراءة /فحص بيان 6.1.1.4

 على الحرارة درجات قراءات سجل فحص الغذائية التي تتطلب ذلك، يتم

  املرسام
ً
اإلرسالية/الشحنة  لحظة تحميل من الحراري )الثيرموغراف( اعتبارا

 .الدخول  لبلد الحدودي في املنفذ تفتيشها تاريخ وحتى التصدير في بلد الغذائية
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 انقطاع التأكد من أن فترةاإلرساليات/الشحنات الغذائية املبردة، يجب  حال في 7.1.1.4

 الهواء حرارة درجة قراءة أن تكون  شريطة ساعتين الكهربائي ال تتعدى التيار

 مئوية.  درجات (5االنقطاع ال تزيد عن ) وبعد قبل الراجع

يجب التأكد من أن فترة انقطاع  حاويات/وسائل نقل األغذية املجمدة، حال في 8.1.1.4

الراجع  الهواء حرارة درجة تكون  أن يطةشر  ساعة 24 ال تتعدى الكهربائي التيار

اإلذابة، وكما  فترات باستثناء أقل أو مئوية درجة (18-هي ) االنقطاع وبعد قبل

( ساعات بالنسبة 7أقصاها ) ملدة الكهربائي انقطاع التيار بفترة يسمح

 املجمدة غير املطابقة للمواصفة الدولية،لإلرساليات/للشحنات الغذائية 

( 18-) هي االنقطاع وبعد مباشرة قبل الراجع الهواء حرارة درجة تكون  أن شريطة

 .اإلذابة فترات باستثناء أقل أو مئوية درجة

 كانت سواء املعبأة املستوردة غير األغذيةإرساليات/شحنات  التأكد من أن 9.1.1.4

 نقل بحاويات/بوسائل مسحوق قد تم نقلها أو حبيبات بشكل أو سائلة

 )للغذاء بعالمة الحاويات/وسائل النقل موسومة تكون  أن مخصصة للغذاء، على

 .لإلزالة قابلة وغير أو اإلنجليزية، العربية باللغة واضح، فقط( بشكل

خطافات تعليق من مادة غير قابلة للصدأ إلرساليات الذبائح املبردة  وجود 10.1.1.4

 واملجمدة.

آن تكون الحاوية/وسيلة النقل مطابقة للشروط واللوائح الفنية الخليجية  11.1.1.4

 ذات الصلة.

 ري على الحاويات/وسائل النقليقوم املوظف املختص بعد االنتهاء من الكشف الظاه 2.1.4

 (.5اإلفراج عن اإلرسالية/الشحنة الغذائية أو رفضها وفقا لآللية/ إجراء رقم ) إما

 من نتائجيقوم املوظف املختص بتوثيق نتائج التفتيش على الحاوية/وسيلة النقل كجزء  3.1.4

 الكشف الظاهري الخاص بإرساليات األغذية املستوردة.

 :األغذية املستوردةأصناف الكشف الظاهري على  2.4

ظاهري على األغذية يجب على املوظف املختص في املنفذ الحدودي القيام بالكشف ال 1.2.4

 وفقا لآلتي:  املستوردة

بالنسبة للتفتيش على األغذية املستوردة بدون حاويات واملوجودة على  1.1.2.4

أو صناديق أو أي وسائل )خشبية، بالستيكية أو معدنية(  أو طبليات روافع

 أخرى يتم التأكد مما يلي:
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 بالوثائق ورد ملا مطابقة الغذائية الشحنة/اإلرسالية أن محتويات 2.1.2.4

 .واملستندات

3.1.2.4  
ً
 .هاعدم وجود تسرب من و سالمة العبوات الغذائية ظاهريا

 زائدة.عدم وجود روائح كريهة أو رطوبة أو حرارة  4.1.2.4

 وجود حشرات أو قوارض أو أجسام غريبة.آثار لعدم وجود  5.1.2.4

بالنسبة للتفتيش التفصيلي لألصناف الغذائية املوجودة في اإلرسالية/الشحنة  2.2.4

 UV light, grain sieves and بأدوات الكشف الظاهري مثل: )يمكن االستعانة الغذائية والتأكد مما يلي:

grain chamber separator )وغيرها 

 أن األغذية املستوردة أو أحد مكوناتها غير محظورة بقرارات رسمية. 1.2.2.4

سالمة العبوات األغذية، للتأكد من  العام لعبواتاملظهر الخارجي  فحص 2.2.2.4

 
ً
ملوثة غذائية جود عبوات عدم و و  هاعدم وجود تسرب من و الغذائية ظاهريا

. أو تالفة
ً
 ظاهريا

، بحيث ال تؤثر في (Food Gradeأن تكون العبوات ذات درجة غذائية ) 3.2.2.4

طعم، لون أو رائحة األغذية وال تتفاعل معها مع ضمان الفصل الجيد بين 

املنتجات الغذائية وأن توضع بشكل يحد من التلوث التبادلي بين األغذية 

 املختلفة.

استيفاء كل صنف من أصناف اإلرسالية/الشحنة الغذائية ملتطلبات  4.2.2.4

تمدة والالئحة الفنية لفترات الصالحية الالئحة الفنية للبطاقة الغذائية املع

والالئحة الفنية الخاصة بكل صنف غذائي )إن وجدت(، أو أي متطلبات 

 خليجية ذات صلة.

 صالحية املادة الغذائية من بعد فحصها  5.2.2.4
ً
 (.)مثل اللون والرائحة.. فيزيائيا

إزالة أي معلومات من أو محو، أو طمس، أو تعديل،  أو عدم تغطية، 6.2.2.4

 البطاقة الغذائية.  

والتي من شأنها أن على البطاقة الغذائية عدم وجود أي بيانات أو صور  7.2.2.4

 أو تضلل املستهلك. ةأو األخالقيللمشاعر الدينية  تس يء للتقاليد أو

 عدم وجود أي حروق تجميد أو آثار لإلذابة وإعادة التجميد )لألغذية 8.2.2.4

 على سالمة وجودة املادة الغذائية( بشكل قد يؤثر سلاملجمدة
ً
 .با

إجراء الكشف البيطري الالزم على ذبائح وقطع اللحوم املبردة ولحوم  9.2.2.4

 أو الصوف أونظافة جسم الذبيحة وخلوها من الشعر الدواجن للتأكد من 

تلف أي وعدم وجود  أو األحشاء املعوية )مثل الكرش(الفضالت الريش و 
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على أن تكون كل ذبيحة مغلفة بشكل  إصابة باألنسجة ما يدل على ظاهر أو

 مناسب ومنفرد.

الغذائية مناسبة طريقة حفظ وتخزين املادة التأكد من أن  10.2.2.4

لألغذية التي تتطلب طبيعتها ذلك بحسب املذكور على بطاقة املنتج وما 

 تنص عليها الالئحة الفنية والتشريعات ذات الصلة.

 .عن تاريخ عملية الذبح يكون تاريخ اإلنتاج متقدم ن الأ 11.2.2.4

  .منوعة بمكونات املادة الغذائية كالكحول معدم وجود مواد  12.2.2.4

 الحيوانية واألنزيمات البروتيناتالدهون أو يجب أن تكون  13.2.2.4

  بمكونات املادة الغذائية محددة املصدر. املوجودة

ى األغذية إما باإلفراج عن يقوم املوظف املختص بعد االنتهاء من الكشف الظاهري عل 3.2.4

 (.5اإلرسالية/الشحنة الغذائية أو رفضها وفقا لآللية/ إجراء رقم )

يقوم املوظف املختص بتحديد األصناف التي تحتاج ألخذ عينات لغرض الفحص  4.2.4

املخبري بناًء على برنامج تحليل املخاطر، ويتم أخذ العينات من اإلرسالية/الشحنة 

 (.8(، )7(، )6لآلليات/اإلجراءات رقم )الغذائية وفقا 

بإرساليات/شحنات توثيق نتائج الكشف الظاهري الخاص يقوم املوظف املختص ب 5.2.4

 األغذية املستوردة.

 

                                       الغذائية ومتابعة األصناف األصنافوحجز  اإلفراج(: 5آلية/ إجراء رقم ) 5

 :املرفوضة املحجوزة أو 

 :ج عن األصناف الغذائية املستوردةاإلفرا 1.5

 يقوم املوظف املختص في املنفذ الحدودي، باإلفراج مباشرة عن اإلفراج املباشر: 1.1.5

املستوردة إذا تبين وبعد تدقيق الوثائق والكشف الظاهري  شحنة األغذية/رساليةإ

 اللوائح الفنية الخليجية
ً
للبطاقة  أنها مستوفية لجميع املتطلبات الخليجية متضمنة

 الغذائية وفترات الصالحية.

  اإلفراج املؤقت بتعهد و / أو ضمان مالي:

 يتم اإلفراج املؤقت بتعهد و / أو ضمان مالي وذلك في الحاالت التالية:  1.2.1.5

a)  ال تتعلق بسالمة الغذاءاألغذية املخالفة ملتطلبات. 
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b)  التفتيش إذا تعذر التفتيش على األغذية في املنفذ الحدودي أو تطلب النظام

 بالكامل أو أخذ عينات منها.  شحنة الغذائيةال/الدقيق على اإلرسالية

c)  .األغذية التي تؤخذ منها عينات لغرض التحليل املخبري 

d)  عدم استكمال أي من املعلومات األخرى أو الوثائق والشهادات الرسمية

 األغذية املستوردة. شحنة/املطلوبة مع إرسالية

e) مثل االشتباه أو تعليمات إدارية. أخرى حاالت  أي 

يقوم املوظف املختص، قبل البدء بتطبيق اإلفراج/الفسح املؤقت على اإلرسالية/  2.2.1.5

الشحنة الغذائية، بالطلب من املستورد بالتوقيع على محضر إفراج بتعهد صادر 

بعدم التصرف باإلرسالية خالل الفترة املمنوحة له أو املعنية عن الجهة املختصة 

 هذا املحضر، حيث يتم:بموجب أو املعنية بل الجهة املختصة من ق

a)  وموقع التخزين بشكل تفصيلي إضافة  شحنة الغذائيةال/كمية اإلرساليةتوثيق

إلى البيانات الكاملة للمنتج ورقم املعاملة الجمركية وتاريخها واسم املستورد 

 والتوقيع والختم الرسمي في حال املوافقة على الطلب. 

b)  نسخة من طلب )محضر إفراج بتعهد( ونسخة عن وصل إثبات استيفاء إرفاق

، واالحتفاظ شحنة الغذائيةال/الضمان املالي )في حالة طلبه( في ملف اإلرسالية

بنسخة ثانية ألغراض التوثيق، فيما يتم إرسال نسخة ثالثة إلى املوظفين 

يات املختصين من أجل متابعة مستودعات املستورد حيث تم تخزين محتو 

 .شحنة الغذائيةال/اإلرسالية

c)  يبقى محضر اإلفراج بتعهد ساري املفعول لحين االنتهاء من إجراءات انجاز

 والحصول على املوافقة النهائية من الجهة املختصة الغذائيةاإلرسالية/الشحنة 

في املنافذ قبل إصدار رفع الحجز والسماح بتداول اإلرسالية/الشحنة  أو املعنية

 أسباب الحجز.نتفاء ال  الغذائية

d)  يتم استرداد الضمان املالي بعد االنتهاء من إجراءات انجاز اإلرسالية/الشحنة

والحصول على املوافقة النهائية من املوظف املختص في املنافذ والتي  الغذائية

 قد يتطلب إبراز أحد الوثائق التالية:

 نموذج اإلفراج /الفسح   .1

 بيانات األغذية املرفوضة   بيان إعادة تصدير جمركي يحدد فيه .2

 الوثائق والشهادات الرسمية الناقصة. .3

قوم املوظف املختص باتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد املستورد وذلك حسب القوانين ي 3.2.1.5

واألنظمة املطبقة إذا ثبت له أن املستورد قام بالتصرف باألغذية أو بجزء منها قبل 

أو لم  أو املعنية، ل الجهة املختصةالحصول على املوافقة النهائية له بذلك من قب
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شحنة /يقم باستكمال أي من الوثائق والشهادات الرسمية املطلوبة مع إرسالية

 له.خالل املهلة املحددة املستوردة التي تعهد املستورد بتقديمها  األغذية

 التعامل مع األصناف الغذائية املستوردة املخالفة 2.5

 دون  إرساليات/شحناتيقوم املوظف املختص برفض  1.2.5
ً
األغذية املستوردة تلقائيا

في الحاالت الغذائية، وذلك  للشحنة/أخذ عينات أو فحص لإلرسالية الحاجة إلى

 التالية: 

a) .األغذية املحظورة 

b)  .األغذية التي صدر فيها إخطارات/تحذيرية صحية دولية 

c) املختصة. التي صدر قرار بمنع إدخالها من قبل الجهات  األغذية 

d)  ملعايير السالمة الغذائية. املرفوضة من دول أخرى األغذية 

e)  لإلرسالية. ي األغذية الفاسدة ظاهريا بموجب الفحص الظاهر  

وذلك في الحاالت  ،التالية إرساليات /شحنات األغذية يقوم املوظف املختص برفض 2.2.5

 التالية:  

a) :عدم توفر أحد املستندات التالية 

 شهادة ذبح الحالل .1

 شهادة الحالل  .2

 أو صورة عنها الشهادة الصحية .3

 قائمة التعبئة/املحتويات .4

b)  عدم توافق أصناف األغذية املذكورة بالشهادة مع تلك الواردة في

 الغذائية. الشحنة/اإلرسالية

c) ثبوت تاريخ إصدار الشهادة الصحية قبل تاريخ إنتاج املادة الغذائية. 

d)  شحنة /تاريخ إصدار الشهادة الصحية بعد تاريخ شحن إرسالية أنثبوت

 املجلس. األغذية لدول 

e)  وشهادة ثبوت تاريخ اإلنتاج قبل تاريخ الذبح الحالل في الشهادة الصحية

 .الحاللالذبح 

f)  ورود اللحوم ومنتجاتها من منشآت غذائية/ مسالخ غير مذكورة ضمن

  املعتمدة.القوائم 

g) في أي من الشهادات والوثائقأو تغيير أو كشط  ثبوت أي تزوير. 

h) .أي أسباب أخرى قد تؤثر على سالمة الغذاء 
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إذا تبين من خالل  الغذائيةيقوم املوظف املختص برفض اإلرسالية/ الشحنة  3.2.5

التفتيش أو نتائج الفحص املخبري أنها غير مطابقة للوائح الفنية واملتطلبات 

إعادة تصدير اإلرسالية/الشحنة و املعنية أالخليجية، ويجوز للجهة املختصة 

إلى دول أخرى تسمح بقبولها وهم على إلى بلد املنشأ/املصدر أو املرفوضة  الغذائية

 دراية مسبقة بأسباب الرفض.

ينص على رفض رسمي يتم صدار إشعار  الشحنة الغذائية/رساليةاإل  بعد رفض 4.2.5

أن يتحمل املستورد كامل النفقات والتكاليف اإلدارية  على، للرفضسباب املوجبة األ 

 طلب ما يلي: ويحق للمستوردعليها، واملالية املترتبة 

a)  أو من الجهات  ةاملوردمن املنشأة الغذائية املصنعة/معلومات إضافية

 تدعم مطابقة املنتج. بلد املصدر /الرسمية في بلد املنشأ

b) .إعادة الفحص املخبري 

c)  تها مع اللوائح مطابق بهدفوذلك  الشحنة الغذائية/رساليةإل اإعادة تهيئة

 الفنية الخليجية ذات الصلة.

d) بعد  غير االستهالك اآلدميألغراض  الشحنة الغذائية/إعادة تهيئة اإلرسالية

 موافقة الجهة املعنية ذات العالقة حيث يتم إعادة التهيئة تحت إشرافها. 

e)  تحت إشراف السلطة املختصة أو  الشحنة الغذائية/اإلرساليةإتالف

 املعنية أو إعادة تدويرها.

f) الشحنة الغذائية/إعادة تصدير اإلرسالية. 

في املنفذ  الشحنة الغذائية/حجز اإلرساليةأو املعنية يحق للجهة املختصة  5.2.5

الفسح بتعهد أو رفضها بشكل نهائي وذلك تحت إشرافها /الحدودي دون اإلفراج

 لحين اتخاذ قرار بشأنها. 

 

 

 ترميزهاو (: أخذ العينات 6آلية/ إجراء رقم ) 6
تتم عملية أخذ العينات من إرساليات األغذية حسب درجة خطورتها الصحية ضمن إطار مبادئ  1.6

تحليل املخاطر، كما يحق للموظف املختص طلب عينات من األغذية بناًء على أسس علمية 

من الكمية وإرسالها للمختبر  لتأكيد أي عيب مشكوك فيه، بحيث يتم جمع العينات املمثلة

 لغايات التحقق مع بيان سبب جمع العينة والفحص املطلوب إجراءه.

ة يراعي املوظف املختص خالل البدء بأخذ العينات امل 2.6
ّ
 :لإلرسالية/ للشحنات الغذائية اآلتيمثل
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بحضور املستورد أو من ينوب عنه،  للشحنة الغذائية/أخذ العينات املمثلة لإلرسالية 1.2.6

جمع العينات وكيفية  الشحنة الغذائية/وتدوين جميع املالحظات حول اإلرسالية

وأحجامها على النموذج املخصص لهذا الغرض، مع توقيع املستورد أو من ينوب عنه 

 واملوظف املختص.

ة العينة ترميز العينات الغذائية بحيث يتم إعطاءها رقم مسلسل بهدف تحديد هوي 2.2.6

 على سرية املعلومات. أو املعنية ويكون خاص بالجهة املختصة
ً
 حفاظا

 

 مثال:

العينة الغذائية قد يتألف من رمز املنفذ )من ثالث خانات حرفية( ويليه الرقم ترميز  .1

 .املسلسل للصنف الغذائي من )أربع خانات رقمية( وخانتان رقميتان تمثل السنة

 (2013السنة ) -( 0001الرقم املسلسل للصنف الغذائي ) –ج( مثال: رمز املنفذ )أ ب 

عند استخدام البطاقات اإليضاحية للعينة فيجب أن تكون ذات جودة عالية مالئمة  .2

للغرض وأن يكون الثقب املوجود في طرف البطاقة من النوع املقوى بحيث يتم تثبيت 

توضع  العينة،أخذ البطاقة على الوعاء املحتوي على العينة وتختم بختم من قام ب

 .األختام بطريقة تضمن عدم العبث بالعينة

 

تخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة خالل أخذ العينة لتجنب تلوث العينات وتجنب ا 3.2.6

تعريض املنتج إلى ظروف الطقس السيئة أو الرطوبة العالية، وكذلك عند تغليف 

صائص العينة األصلية أو ونقل العينة الغذائية لتجنب أي تغييرات قد تؤثر على خ

ة لإلرسالية. 
ّ
 على سالمة وجودة العينة الغذائية بما يجعلها غير ممثل

ً
 قد تؤثر سلبا

يشترط في أدوات أخذ عينات األصناف الغذائية أن تكون نظيفة )معقمة ألغراض  4.2.6

الفحص الجرثومي/ امليكروبيولوجي( وجافة ومصنوعة من مواد مالئمة وال تتفاعل أو 

 تؤثر على خصائص املواد الغذائية. 

خذ عينات األغذية بحسب رقم التشغيلة/ تاريخ اإلنتاج، ويجب أن يكون حجم أ 5.2.6

الغذائية كاٍف بحيث يمكن إجراء إعادة التحليل والفحص إذا دعت الحاجة العينة 

لذلك، شريطة املحافظة على قصر الفترة الزمنية بين وقت أخذ العينة وإجراء 

الفحص املخبري لتلك العينة، وفي حالة األغذية التي ال يوجد لها جداول تحدد أحجام 

 خاص بفئة الغذاء األقرب لها.العينات الالزم أخذها، فيتم تطبيق الجدول ال

املنتجات الغذائية املبردة  شحنة/أجزاء من وحدات إرساليةفي حالة عدم إمكانية أخذ  6.2.6

واملجمدة في املنفذ الحدودي كعينات للفحص املخبري، ترسل وحدات كاملة من هذه 

 املنتجات الغذائية إلى املختبرات لفحصها.

 وضمن طرود محكمة تقسم العينات الغذائية إلى قسمين مناصف 7.2.6
ً
، تحفظ احترازيا

ً
ة

، بحيث يتم إرسال القسم األول من العينة أو املعنية الغلق من قبل الجهة املختصة
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العينة إلى مع نموذج تسليم العينة إلى املختبر لفحصه، ويسلم القسم الثاني من 

ر املستورد لحفظه بطريقة سليمة مع عدم التصرف بها إلى حين ظهور نتائج املختب

 للقسم األول من العينة.

يتم أخذ العينات من األغذية املبردة واملجمدة والتي تحتاج لظروف خاصة، في غرفة  8.2.6

  الغرض.مبردة، ومجهزة مخصصه لهذا 

يجب أن يتم حفظ العينات في درجات حرارة مناسبة أثناء عمليات النقل والتخزين  9.2.6

 وذلك لتجنب أي تغيير على العينة.

 لجافة:بالنسبة للعينات ا 3.6

 الرمحي  وات أخذ العينات الجافة من النوعاملختص االستعانة بأد مكن للموظفي 1.3.6

 ,Bag Thief- various sizes, Oil Dripper, Conical Trier, Grain Trier, Scooper)مثل

Powder Trier على أن يتم التأكد بصفة خاصة من أن جميع األدوات املستخدمة في )

 وجافة وخالية من الروائح الغريبة. أخذ العينات نظيفة

 للمجموعات التي أخذت منها، بحيث يتم أن أخذ ي 2.3.6
ً
 جب أن تكون العينات ممثلة تماما

عدد كاف من الكميات وخلطها بعناية إلنتاج عينة إجمالية للحصول منها على عينات 

 الفحص.

 ال يقل وزن وحدة العينة من كل عند أخذ العينات من املواد الغذائية السائبة، يجب أن  3.3.6

غرام وبحيث تكون وحدات العينة متساوية ما أمكن ذلك،  200موقع ألخذ العينات عن 

(: 9آلية/إجراء رقم )بحسب ما ورد في باستثناء املواد التي وردت لها جداول خاصة بها )

 .ة(أحجام عينات األغذي

 بالنسبة للعينات املبردة واملجمدة: 4.6

األغذية املبردة  شحنات/إرساليةإلمكانية في املنفذ الحدودي ألخذ أجزاء من وحدات في حالة توفر ا

 :يتم إتباع الخطوات التالية واملجمدة،

سلل وحدات العينة إلى غرفة تحضلير العينات الجزئية في املركز املبرد في املنفذ الحدودي ر ت 1.4.6

درجللللة  12إلى  10حرارة الغرفللللة ألخللللذ عينللللات جزئيللللة من الغللللذاء وبحيللللث ال تتجللللاوز درجللللة 

 مئوية.

 10سللللللللللللللنتمتر وعرض  10تؤخذ عينة جزئية من كل وحدة بوزن أو حجم مناسللللللللللللللب )بطول  2.4.6

سلللللللللللنتمتر وبارتفاع الوحدة( حسلللللللللللب طبيعة املادة بواسلللللللللللطة أدوات اخذ العينات املناسلللللللللللبةأ 

 واملعقمة 

اللللذي يقوم بلللأخلللذ العينللة يجلللب أخلللذ العينلللات بلللاسللللللللللللللتخلللدام أدوات معقملللة، ويلتزم املفتش  3.4.6

 الجزئية بارتداء املالبس الخاصة )القفازات، الكمامة، مريول املختبر، واقيات الرأس(.
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 الضلللللللللرورة،مخصلللللللللصلللللللللة لذلك عند توضلللللللللع العينات املأخوذة في أكياس بالسلللللللللتيكية نظيفة  4.4.6

 معقمة.

دقة في أخذها  تتم عملية أخذ عينات جزئية لبعض العينات الجافة الحساسة والتي تحتاج إلى 5.6

والتي تكون عرضة للتلوث في مركز الكشف على األغذية مثل الحليب. وإذا تعذر ذلك، يتم تحويل 

 العينات ضمن العبوات األصلية ألخذ العينات الجزئية في املختبر مباشرة. 

 -توضللللللللللللللع العينلللات الجلللافلللة ضللللللللللللللمن أوعيلللة أو مغلفلللات أو أكيلللاس محكملللة اإلغالق       1.5.6

والعينلللات املبردة واملجملللدة وتنقلللل بطريقلللة  -تحول دون التالعلللب بلللالعينلللة وبطريقللله 

رسل إلى املختبر بأسرع وقت ممكن.
ُ
 مناسبة للحفاظ على درجة حرارة العينات وت

يتم وضللللللللللللللع العينة املخصللللللللللللللصللللللللللللللة للفحص في عبوة/أوعية* نظيفة ومالئمة لألغذية  2.5.6

صللللللللللللللنوعلللة من مواد ال )عبوة/ أوعيلللة معقملللة للفحص الجرثومي/امليكروبيولوجي( وم

تتفاعل أو تؤثر على خصللللللللائص األصللللللللناف الغذائية، وتوفر حماية كافية من التلوث 

أو تفلللللاعلللللل املنتج مع الجلللللدران اللللللداخليلللللة للعبوة. كملللللا ويجلللللب أن تكون العبوة من 

 النوعية التي تمنع حدوث أي تلف للعينة أثناء النقل والتخزين.

 النموذج املخصص ألخذ العينات: يجب توثيق املعلومات التالية للعينة في  3.5.6

 رمز العينة 1.3.5.6

 اسم املنتج )نوع املنتج( 2.3.5.6

 تاريخ ووقت ومكان أخذ العينة 3.3.5.6

 املختص  اسم املوظف 4.3.5.6

عند )غير مطلوبة  املنشأة الغذائية املصنعة أو املنتجة أو املستوردة 5.3.5.6

 طلب تحليل عينة غذائية إلى املختبر( إرسال

 بلد املنشأ / بلد املصدر 6.3.5.6

 تاريخ اإلنتاج  7.3.5.6

 تاريخ االنتهاء   8.3.5.6

)غير مطلوبة عند إرسال طلب تحليل  حجم إرسالية/شحنة املنتج 9.3.5.6

 عينة غذائية إلى املختبر(

   رقم الدفعة أو التشغيلة 10.3.5.6

 نوع العبوة األولية 11.3.5.6

 حجم / وزن العبوة   12.3.5.6

)غير مطلوبة عند إرسال طلب  املنتجإرسالية/شحنة حالة  13.3.5.6

 تحليل عينة غذائية إلى املختبر(

 والتخزينظروف النقل  14.3.5.6
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 املنفذ  العينة فيدرجة حرارة مكان تحضير  15.3.5.6

 سبب أخذ العينة 16.3.5.6

 نوع الفحص املطلوب 17.3.5.6

إرسلللللالية/شلللللحنة يجب حفظ سلللللجل لعمليات أخذ للعينات مما يسلللللمح للتعرف على  4.5.6

املنتج بشللللللللللللللكل واضللللللللللللللح مع توضلللللللللللللليح تاريخ ومكان العينة باإلضللللللللللللللافة إلى أي معلومات 

 إضافية قد تساعد في عملية الفحص املخبري. 

يتم جمع العينات من األماكن املخصلللصلللة لنقلها إلى مختبر األغذية بواسلللطة وسلللائل  5.5.6

 .النقل التابعة للجهات الرقابية الرسمية

 

 (: تجهيز ونقل واستالم العينات7آلية/ إجراء رقم ) 7

رقم أوعية نقل العينة  املطلوبة والتدقيق عليها مثليقوم املوظف املختص بتسجيل املعلومات  1.7

  .التي وضعت فيها إضافة إلى نوعها ورقمها

 أو شركات متخصصةاملختصة أو املعنية يتم نقل العينات بواسطة وسائط نقل تابعة للجهات  2.7

ن أبحيث تكون مغطاة بالكامل مع وجود وحدة تبريد و  لغرضعلى أن تكون مجهزة ل معتمدة

إلى  بأسرع وقت ممكنارجي مع ضرورة نقل العينات تحافظ على سالمة الغذاء من أي تلوث خ

 املختبر.

درجة مئوية والعينات  4يتم نقل العينات الطازجة املبردة على درجة حرارة ما بين صفر الى  3.7

 درجة مئوية.  18–املجمدة على درجة حرارة ال تزيد على 

ول دون التالعب ترسل العينات ضمن أوعية أو مغلفات أو أكياس محكمة اإلغالق وبطريقة تح 4.7

 .بالعينة

  .هااملخصص ل غذائية عينة تحليل طلب معترفق العينات  5.7

 ووصل االستالم مع العينات غذائية عينة تحليل طلبيقوم املوظف املختص بتسليم نسخة من  6.7

  إلى املختبر حيث يقوم موظف استالم العينات باملختبر بإصدار إشعار باستالمها يبين فيه تاريخ 

 وساعة استالم العينة وكميتها واسم وتوقيع املستلم. 

 (: إعادة الفحص املخبري للعينات الغذائية8آلية/إجراء رقم ) 8

 إلى ايقدم املعترض على نتيجة الفحص  1.8
ً
 خطيا

ً
إلعادة  ختصة أو املعنيةالجهة اململخبري طلبا

 فيه مبررات االعتراض
ً
 .الفحص مبينا

بدراسة طلب إعلادة الفحص، وفي حالة املوافقة يتم إرسال  املختصة أو املعنيةتقوم الجهة  2.8

 
ُ
 .في مختبر معتمداملخبري ظ عليها لدى املستورد للفحص َف َح تَ نصف العينة امل
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في حالة أن نتيجة الفحص لنصف العينة الثاني تختلف عن نتيجة الفحص لنصف العينة األول،  3.8

 ةملختصجميع املعلومات الخاصة باإلرسالية موضوع البحث من قبل الجهة ا مراجعة ودراسةتتم 

املوضوع أن هناك شكوك حول مصداقيللة نتيجة  بعد مراجعة ودراسةوإذا تبين أو املعنية، 

الفحص األول، أو في حالة علدم وجود مؤشرات للتشكيك بمصداقيلللة كال الفحصين، فتتم 

موسعة وإعادة الفحص فللي مختبر محايد معتمد من قبل الجهة املوافقة على إعادة أخذ عينات 

 .غير املختبلر اللذي أجلرى فيله الفحص ألول مرة على نفقة املستورد املختصة أو املعنية

تعتبر النتيجة املخبرية إلعادة فحص العينات ملزمة بشكل نهائي ما لم يكن هناك مبررات فنية  4.8

 .املختصة أو املعنيةأخرى وبقرار من الجهة  واضحة تستدعي إعادة النظر بها مرة

 

 أحجام عينات األغذية :(9آلية/إجراء رقم ) 9

يتم أخذ عينات من إرساليات/شحنات األغذية الواردة بحسب اإلجراءات املتبعة في كل دولة من دول 

 لدرجة خطورة املنتجات الغذائية، ويمكن االسترشاد 
ً
 .بالجداول أدناهاملجلس استنادا

 

Table (1): Bulk Lots of Cereals, legumes, green 

coffee, herbs, spices, salt, sugar, fresh 

vegetables, milk powder products 

والقهوة الخضراء  والبقول  ارساليات الحبوب(: 1جدول )

الخضار السكر و و  والتوابل والبهارات وامللح واالعشاب

 السائبة والحليب ومنتجاته املجففة الطازجة

 كغم(1000 )طن= حجم / وزن االرسالية عدد طرود الفحص الظاهري  وزن العينة املمثلة )كغم(
Weight of Representative Sample (kg) No of Packages for Visual Inspection Lot Size/Weight (ton=1000 kg) 

1اقل من  _ 2.5  

5 _ 1-20  

8 _ 21-50  

10 _ 51-100  

15 _ 100-500  

500من  أكثر _ 20  

 

 

Table (2): Bulk Lots of Edible Oils & Fats 
(: ارساليات الحليب السائل والزيوت والدهون 2) جدول 

    السائبة
 كغم(1000 )طن= حجم/ وزن االرسالية عدد طرود الفحص الظاهري  كغم(لتر/العينة املمثلة ) حجم

Weight of Representative Sample (L/kg) No of Packages for Visual Inspection Lot Size/Weight (ton=1000 kg) 

1اقل من  _ 1  

2.5 _ 1 – 14  

5 _ 15 – 29  

8 _ 30 – 50  

50من  أكثر _ 10  
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Table (3): Prepackaged foods ≤5 kg (to betaken as a 

whole samples) 

 5أقل من أو تساوي  (: االرساليات املعباة3جدول )

كجم )تؤخذ العينة املمثلة كوحدة واحدة كاملة 

 مغلقة(

 )لتر/كغم( حجم / وزن االرسالية عدد طرود الفحص الظاهري  عدد وحدات العينة كغم(لتر/حجم/وزن العينة املمثلة )
Weight of Representative 

Sample (L/kg) 
No of Sample Units 

No of Packages for Visual 

Inspection 
Lot Size/Weight (L/kg) 

_ 4 4 1 – 150  

 ≥2 6 6 151 – 500  

 ≥2 8 8 501 – 1000  

 ≥2 10 10 1001 – 5000  

 ≥2 12 12 5001 – 10000  

 ≥2 14 14 10001 – 20000  

 ≥2 16 16 20001 – 30000  

30000من  أكثر 20 20 2≤   

 

 

Table (4): Prepackaged foods >5 kg (to be taken as 

composite samples) 

كجم  5(: االرساليات املعباة أكثر من 4جدول )

 )تؤخذ العينة مركبة من وحدات العينة(

 وزن العينة املركبة )لتر/كغم(حجم/

 وحدة/رغم. لت 250
 عدد طرود الفحص الظاهري  عدد وحدات العينة

 حجم / وزن االرسالية

 )لتر/كغم(

Weight of Composite Sample 

(L/kg) 
No of Sample Units 

No of Packages for Visual 

Inspection 
Lot Size/Weight (L/kg) 

 ≥1 4 4 1 – 100  

 ≥1.5 6 6 101 – 500  

 ≥2 8 8 501 – 1000  

 ≥2.5 10 10 1001 – 5000  

 ≥3 12 12 5001 – 10000  

 ≥3.5 14 14 10001 – 20000  

 ≥4 16 16 20001 – 30000  

 30,000من  أكثر 20 20 5≤ 
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ــامل ـ ــالحـ  قـ
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 (1) رقم ملحق

 األغذية لتصدير الصحية الشهادات نماذج

 التعاون  مجلس دول  إلى
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 :موذج الشهادة الصحية لتصدير األغذية املصنعةن .1

 

 المصنعة شهادة الصحية لتصدير األغذيةال

 ------- إلى ------من 

Health Certificate for Export of Processed Food Products 

from ---------- to --------- 

 .Consignor (Exporter) 1 المرسل )المصدر( .Certificate Reference No. 2 الرقم المرجعي للشهادة الصحية

 Name االسم Place of Issue مكان اإلصدار

 Address العنوان Date of Issue تاريخ اإلصدار
   

 .Consignee (importer) 3 المرسل إليه )المستورد( .Competent/Certifying Authority 4 الجهة الرقابية المختصة

 Address العنوان
 

 Name االسم
   

  

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Address العنوان .Country of origin 5 بلد المنشأ

     

     

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Country of بلد الوصول
Destination 

6. 

     

     

 .Producer. 7 الصانعةالشركة  .Packing Est. (if applicable) 8 الشركة المعبأة )إن وجد(
      

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل

Dispatch 

 Border of Entry/Country of بلد الوصول /منفذ الدخول .10

Destination 

9. 

   
   

      

 .Means of transport/conveyance 11 وسيلة النقل .Conveyance Identification No. 12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
 

  By Air جوي
   

  By Sea بحري .Temperature of Food product 13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
     

  By Road بري Ambient درجة حرارة الغرفة

 Chilled مبرد

 Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:   Commodities Certified for: 14. 

    Other  أخرىAfter Further Process                  بعد معالجة إضافية  Human Consumption Directly      مباشرة االستهالك اآلدمي
 

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products 15. 

Total Weight Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name 
Treatment Type 

(optional) 
HS-Code Name & Description of Food 

 الوزن الكلي
رقم 

 الدفعة/التشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

المعالجةنوع   
 )اختياري(

بند التعرفة 

 الجمركية
 اسم ووصف المادة الغذائية

 Health Attestations .16 اإلفادات الصحية

 General Health Attestations 16.1 إفادات صحية عامة    

 The food product(s) is safe and fit for human consumption إن الغذاء سليم )آمن( وصالح لالستهالك اآلدمي

في منشأه غذائية خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية  تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية

أو  المختصة و/ أو الجهة المخولة رسمياً، وتطبق نظام إدارة سالمة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب

 ما يماثله، وحاصلة على شهادات بذلك من جهات معتمدة من الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ

The food product(s) was handled at an establishment that has been subjected to 
inspections by the competent authority and/or officially recognized body and 
implements a food safety management system based on HACCP principles or an 
equivalent system, and they are certified by nationally accredited certification bodies 

 Additional Health Attestations (if deemed necessary) 16.2 )إذا تطلب األمر ذلك(إفادات صحية خاصة 
 المختص الشخص ووظيفة اسم

 لها يتبع التي اإلدارة اسم

 الرسمي الختم

 التاريخ

Authorized Officer Name & Position 

Name of the Responsible Department 

Official Stamp 

Date 
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                                                                   مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 األمانة العامة
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 :اللحوم ومنتجاتهانموذج الشهادة الصحية لتصدير  .2

 

 ومنتجاتهااللحوم شهادة الصحية لتصدير ال

 ------- إلى ------من 

Health Certificate for Export of Meat ans Meat’s Products 

from ---------- to --------- 

 .Consignor (Exporter) 1 المرسل )المصدر( .Certificate Reference No. 2 الرقم المرجعي للشهادة الصحية

 Name االسم Place of Issue مكان اإلصدار

 Address العنوان Date of Issue تاريخ اإلصدار
   

 .Consignee (importer) 3 المرسل إليه )المستورد( .Competent/Certifying Authority 4 الجهة الرقابية المختصة

 Address العنوان
 

 Name االسم
   

  

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Address العنوان .Country of origin 5 بلد المنشأ

     

     

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Country of بلد الوصول
Destination 

6. 

     

     

 .Producer. 7 الصانعةالشركة  .Packing Est. (if applicable) 8 الشركة المعبأة )إن وجد(
      

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل

Dispatch 

 Border of Entry/Country of بلد الوصول /منفذ الدخول .10

Destination 

9. 

      

   
   

 .Means of transport/conveyance 11 وسيلة النقل .Conveyance Identification No. 12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
 

  By Air جوي
   

  By Sea بحري .Temperature of Food product 13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
     

  By Road بري Ambient درجة حرارة الغرفة

 Chilled مبرد

 Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:   Commodities Certified for: 14. 

    Other  أخرىAfter Further Process                  بعد معالجة إضافية  Human Consumption Directly      مباشرة االستهالك اآلدمي
 

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products 15. 

Total Weight Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name 
Treatment Type 

(optional) 
HS-Code Name & Description of Food 

 الوزن الكلي
رقم 

 الدفعة/التشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

المعالجةنوع   
 )اختياري(

بند التعرفة 

 الجمركية
 اسم ووصف المادة الغذائية

الصحيةات اإلفاد  16. Health Attestations 

عامة    صحية إفادات   16.1 General Health Attestations 

 The meat and/or meat products are safe and fit for human consumption اآلدمي لالستهالك وصالحةة( من)آ سليمة منتجاتها أو/و اللحوم أن

 عليه وموافق المنشأ بلد في المختصة الجهات قبل من ومعتمد مرخص مسلخ في ت/الطيورالحيوانا ذبح تم

 بالدولة المختصة الرقابية الجهة إشراف تحت ويعمل العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول قبل من

 المصدرة

Animals/birds have been slaughtered in a slaughterhouse approved and under the 
supervision of the competent authority of the exporting country, and is approved by the 
GCC authorities 

 بيطريين أطباء قبل من وبعده الذبح قبل للفحص خضعت طيور /حيوانات من منتجاتها أو/و اللحوم أن

ولم تظهر عليه أعراض لألمراض المعدية وفقا لمعايير  المنشأ بلد في المختصة الرقابية للجهة تابعين

 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

The meat and/or meat product from animals/birds that have been subjected to ante-
mortem and post- mortem inspection by veterinarians assigned by the Competent 
Authority of the country of origin & have shown no sign of any of infectious diseases 
(as per OIE guidelines). 

 المختصة، الرقابية الجهة قبل من للرقابة خاضعة منشأه في منتجاتها أو/و اللحوم تداول عمليات إجراء تم

وحاصلة على شهادات بذلك  ،يماثله ما أو الهاسب نظام مبادئ إلى استناداً  الغذاء سالمة نظام إدارة وتطبق

 المنشأ بلد في المختصة الرقابية من جهات معتمدة من الجهة

The meat and/or meat product was handled at an establishment that has been 
subjected to inspections by the competent authority and implements a food safety 
management system based on HACCP principles or an equivalent system and they are 
certified by nationally accredited certification bodies 

 النمو( والكيماويات محفزات فيها بما (البيطرية األدوية استخدام في الجيدة البيطرية الممارسات تطبيق تم

 المتطلبات مع متوافقة منتجاتها أو/و اللحوم في متبقيات أي وأن ،الطيورة/الحي الحيوانات في الزراعية

 العالقة ذات الخليجية

Good veterinary practices have been applied in the use of veterinary medicines 
(including growth promoters) and agriculture chemicals in live animals/birds, and any 
residues in meat and/or meat product comply with relevant GCC requirements 
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                                                                   مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 األمانة العامة

 
 

 

 

42 2022 

  

 التحكم أو األمراض على القضاء بقصد ذبحها يتم منتجاتها من حيوانات / طيور لم أو/و اللحوم مصدر أن

 فيها

The meat and/or meat product originates from animals/birds that have not been 
slaughtered for the purpose of disease eradication or disease control 

نات لم تتغذى على اعالف تتضمن مساحيق اللحم والعظم وأية مخلفات بروتينية اللحوم ناتجة من حيواأن 

 (افادة خاصة بلحوم المجترات فقط) مجترات أصلمن 

The meat is derived from animals not fed on meat and bone meal and greaves from 
ruminant origin (attestation for ruminant meat only) 

لم تتغذى على القاذورات أو المخلفات أو األعالف غير الحالل وبما يتوافق حيوانات أن اللحوم ناتجة من 

 العالقة ذات الخليجية المتطلبات مع

The meat is derived from animals not fed on waste, dirt or non halal feed in line with 
relevant GCC requirements 

ساعة بعد الذبح  24درجة مئوية لمدة ال تقل عن  2د تم حفظها في درجة حرارة ال تزيد عن أن الذبائح ق

 (افادة خاصة بلحوم المجترات فقط)

Carcasses were submitted to maturation at a temperature above 2°C for a minimum 
period of 24 hours following slaughter (attestation for ruminant meat only) 

 Additional Health Attestations (if deemed necessary) 16.2 )إذا تطلب األمر ذلك(إفادات صحية خاصة 

 المختص الشخص ووظيفة اسم

 لها يتبع التي اإلدارة اسم

 الرسمي الختم

 التاريخ

Authorized Officer Name & Position 

Name of the Responsible Department 

Official Stamp 

Date 
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                                                                   مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 األمانة العامة
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 :الحليب ومنتجاتهنموذج الشهادة الصحية لتصدير  .3

 

 الحليب ومنتجاتهشهادة الصحية لتصدير ال

 ------- إلى ------من 

Health Certificate for Export of Milk and its Products 

from ---------- to --------- 

 .Consignor (Exporter) 1 المرسل )المصدر( .Certificate Reference No. 2 الصحية الرقم المرجعي للشهادة

 Name االسم Place of Issue مكان اإلصدار

 Address العنوان Date of Issue تاريخ اإلصدار
   

 .Consignee (importer) 3 المرسل إليه )المستورد( .Competent/Certifying Authority 4 الجهة الرقابية المختصة

 Address العنوان
 

 Name االسم
   

  

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Address العنوان .Country of origin 5 بلد المنشأ

     

     

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Country of بلد الوصول
Destination 

6. 

     

     

 .Producer. 7 الصانعةالشركة  .Packing Est. (if applicable) 8 الشركة المعبأة )إن وجد(
      

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل

Dispatch 

 Border of Entry/Country of الوصول /منفذ الدخولبلد  .10

Destination 

9. 

      

   
   

 .Means of transport/conveyance 11 وسيلة النقل .Conveyance Identification No. 12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
 

  By Air جوي
   

  By Sea بحري .Temperature of Food product 13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
     

  By Road بري Ambient درجة حرارة الغرفة

 Chilled مبرد

 Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:   Commodities Certified for: 14. 

    Other  أخرىAfter Further Process                  معالجة إضافيةبعد   Human Consumption Directly      مباشرة االستهالك اآلدمي
 

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products 15. 

Total Weight Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name 
Treatment Type 

(optional) 
HS-Code Name & Description of Food 

 الوزن الكلي
رقم 

 الدفعة/التشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

 نوع المعالجة
 )اختياري(

بند التعرفة 

 الجمركية
 اسم ووصف المادة الغذائية

الصحيةات اإلفاد  16. Health Attestations 

عامة    صحية إفادات   16.1 General Health Attestations 

 The milk/milk products are safe and fit for human consumption اآلدمي لالستهالك سليم )آمن( وصالح منتجاته أو/و الحليب إن

 الرقابية الجهة قبل من للفحص البيطري وخاضعة سليمة حيوانات منتجاته أو/و الحليب مصدر إن

 المنشأ بلد في المختصة

The milk /milk products has been derived from healthy animals that are subject to the 
official veterinary service inspections in the country of origin 

 المختصة الرقابية الجهة قبل من خاضعة للرقابة منشأه في منتجاته أو/و الحليب تداول عمليات إجراء تم

يماثله، وحاصلة على  ما أو الهاسب نظام مبادئ إلى استناداً  الغذاء سالمة نظام إدارة وتطبق منشأال بلد في

 شهادات بذلك من جهات معتمدة من الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ

The milk/milk products were handled in an establishment that has been subjected to 
inspections by the competent authority and implements a food safety management 
system based on HACCP principles or an equivalent system, and they are certified by 
nationally accredited certification bodies  

 النمو( والكيماويات محفزات فيها البيطرية( بما األدوية استخدام في الجيدة البيطرية الممارسات تطبيق تم

 المتطلبات الخليجية مع متوافقة منتجاته أو/و الحليب في متبقيات أية الحية، وإن الحيوانات في الزراعية

Good veterinary practices have been applied in the use of veterinary medicines 
(including growth promoters) and agriculture chemicals in live animals and any residues 
in milk or milk products comply with GCC requirements 

 Additional Health Attestations 16.2 إفادات صحية إضافية

 المختص الشخص ووظيفة اسم

 لها يتبع التي اإلدارة اسم

 الرسمي الختم

 التاريخ

Authorized Officer Name & Position 

Name of the Responsible Department 

Official Stamp 

Date 
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                                                                   مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 األمانة العامة
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 :بيض املائدة ومنتجاتهنموذج الشهادة الصحية لتصدير  .4

 

 بيض المائدة ومنتجاته شهادة الصحية لتصدير ال

 ------- إلى ------من 

Health Certificate for Export of Table Eggs and its Products 

from ---------- to --------- 

 .Consignor (Exporter) 1 المرسل )المصدر( .Certificate Reference No. 2 الرقم المرجعي للشهادة الصحية

 Name االسم Place of Issue مكان اإلصدار

 Address العنوان Date of Issue تاريخ اإلصدار
   

 .Consignee (importer) 3 المرسل إليه )المستورد( .Competent/Certifying Authority 4 الجهة الرقابية المختصة

 Address العنوان
 

 Name االسم
   

  

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Address العنوان .Country of origin 5 بلد المنشأ

     

     

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Country of بلد الوصول
Destination 

6. 

     

     

 .Producer. 7 الصانعةالشركة  .Packing Est. (if applicable) 8 الشركة المعبأة )إن وجد(
      

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل

Dispatch 

 Border of Entry/Country of بلد الوصول /منفذ الدخول .10

Destination 

9. 

      

   
   

 .Means of transport/conveyance 11 وسيلة النقل .Conveyance Identification No. 12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
 

  By Air جوي
   

  By Sea بحري .Temperature of Food product 13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
     

  By Road بري Ambient درجة حرارة الغرفة

 Chilled مبرد

 Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:   Commodities Certified for: 14. 

    Other  أخرىAfter Further Process                  بعد معالجة إضافية  Human Consumption Directly      مباشرة االستهالك اآلدمي
 

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products 15. 

Total Weight Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name 
Treatment Type 

(optional) 
HS-Code Name & Description of Food 

 الوزن الكلي
رقم 

 الدفعة/التشغيلة
االنتهاءتاريخ  عدد الطرود  العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج 

 نوع المعالجة
 )اختياري(

بند التعرفة 

 الجمركية
 اسم ووصف المادة الغذائية

الصحيةات اإلفاد  16. Health Attestations 

عامة    صحية إفادات   16.1 General Health Attestations 

 .The eggs/ egg products are safe and fit for human consumption اآلدمي لالستهالك سليم )آمن( وصالح منتجاته أو/و البيض إن

 المختصة الرقابية الجهة قبل من للرقابة خاضعة منشأه في منتجاته أو/و البيض تداول عمليات إجراء تم

وحاصلة على يماثله،  ما أو الهاسب نظام مبادئ إلى استناداً  الغذاء إدارة سالمة نظام وتطبق المنشأ، بلد في

 شهادات بذلك معتمدة من الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ

The eggs/egg products were handled at an establishment that has been subjected to 
inspections by the competent authority in the country of origin and implements a food 
safety management system based on HACCP principles or an equivalent system, and 
they are certified by nationally accredited certification bodies 

 النمو( والكيماويات محفزات فيها البيطرية( بما األدوية استخدام في الجيدة البيطرية الممارسات تطبيق تم

 الخليجية المتطلبات مع متوافقة منتجاته أو/و البيض في متبقياتأية  وإن الدواجن، في الزراعية

Good veterinary practice has been applied in the use of veterinary drugs (including 
growth promoters) and agriculture chemicals in poultry, and any residues in egg/egg 
products comply with GCC requirements 

 Additional Health Attestations/Declarations (if deemed necessary) 16.2 إفادات صحية خاصة )إذا تطلب األمر ذلك(

 المختص الشخص ووظيفة اسم

 لها يتبع التي اإلدارة اسم

 الرسمي الختم

 التاريخ

Authorized Officer Name & Position 

Name of the Responsible Department 

Official Stamp 

Date 
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                                                                   مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 األمانة العامة
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األصل الحيواني األحياء البحرية والنهرية ذات نموذج الشهادة الصحية لتصدير  .5

 :ومنتجاتها( واملستزرعة )األسماك واملنتجات السمكية والرخويات والقشريات وشوكيات الجلد
 

 

الحيواني ذات األصل والنهرية األحياء البحرية الشهادة الصحية لتصدير 

 ( ومنتجاتهاوالمستزرعة والرخويات والقشريات وشوكيات الجلد سماك)األ

 ------- إلى ------من 

Health Certificate for Export of Marine and River Animals from 

Animal Origin (Fish, Mollusca, Crustacean, Echinoderm and 

Framed) and its Products 

from ---------- to --------- 

 .Consignor (Exporter) 1 المرسل )المصدر( .Certificate Reference No. 2 الرقم المرجعي للشهادة الصحية

 Name االسم Place of Issue مكان اإلصدار

 Address العنوان Date of Issue تاريخ اإلصدار
   

 .Consignee (importer) 3 المرسل إليه )المستورد( .Competent/Certifying Authority 4 الجهة الرقابية المختصة

 Address العنوان
 

 Name االسم
   

  

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Address العنوان .Country of origin 5 بلد المنشأ

     

     

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Country of بلد الوصول
Destination 

6. 

     

     

 .Producer. 7 الصانعةالشركة  .Packing Est. (if applicable) 8 الشركة المعبأة )إن وجد(
      

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 Border of Loading/Country of المغادرة/موقع التحميلبلد 

Dispatch 

 Border of Entry/Country of بلد الوصول /منفذ الدخول .10

Destination 

9. 

      

      

 .Means of transport/conveyance 11 وسيلة النقل .Conveyance Identification No. 12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
 

  By Air جوي
   

  By Sea بحري .Temperature of Food product 13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
     

  By Road بري Ambient درجة حرارة الغرفة

 Chilled مبرد

 Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:   Commodities Certified for: 14. 

    Other  أخرىAfter Further Process                  بعد معالجة إضافية  Human Consumption Directly      مباشرة االستهالك اآلدمي
 

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products 15. 

Total Weight Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name 
Treatment Type 

(optional) 
HS-Code Name & Description of Food 

 الوزن الكلي
رقم 

 الدفعة/التشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

 نوع المعالجة
 )اختياري(

بند التعرفة 

 الجمركية
 اسم ووصف المادة الغذائية

 Health Attestations .16 اإلفادات الصحية

 General Health Attestations 16.1 إفادات صحية عامة    

وصالحة لالستهالك اآلدمي إن المنتجات سليمة )آمنة(  The products are safe and fit for human consumption 

 The products are derived from non-toxic species that do not cause any sign of disease إن مصدر المنتجات من فصائل غير سامة وال تُسبب أي عالمات مرضية

 فان ،أو نهرية بحرية إنتاج مناطق مزارع أو ضمن الحيواني األصل ذات المائية األحياء تربية حال في

 المنشأ بلد في المختصة الرقابية الجهة قبل من الصحية على المتطلبات للرقابة خاضعة المناطق هذه

Where aquatculture of animal origin are grown in farms or aquaculture production 
areas, the competent authority has monitored the compliance to sanitary requirements 

 ونظام الجيد التصنيع لمتطلبات صنعت وفقا أعالف على الحيواني األصل ذاتالمائية  األحياء تغذية تم

أو  كيميائية او فيزيائية ملوثات أية من وخالية يماثله ما او بالنقاط الحرجة والتحكم المخاطر تحليل

 دوليا محظورة بيولوجية

The aquatculture of animal origin have been fed from feed that is produced in 
compliance with GMP & HACCP principles or its equivalent and is free from any 
physical, chemical or biological contaminants that are prohibited internationally 

 الجهة قبل من للرقابة خاضعة في منشأه الحيواني األصل ذات البحرية المنتجات تداول عمليات إجراء تم

 أو ما الهاسب نظام مبادئ إلى استناداً  الغذاء سالمة ةإدار نظام المنشأ، وتطبق بلد في المختصة الرقابية

 المنشأ بلد في المختصة الرقابية الجهةوحاصلة على شهادات بذلك من جهات معتمدة من يماثله 

The products of aquatic animal origin were handled in an establishment that has been 
subjected to inspection by the competent authority of the country of origin and 
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implements a food safety management system based on HACCP principles or an 
equivalent system, and they are certified by nationally accredited certification bodies 

 Additional Health Attestations/Declarations (if deemed necessary) 16.2 إفادات صحية خاصة )إذا تطلب األمر ذلك(

 المختص الشخص ووظيفة اسم

 لها يتبع التي اإلدارة اسم

 الرسمي الختم

 التاريخ

Authorized Officer Name & Position 

Name of the Responsible Department 

Official Stamp 

Date 
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 :عسل النحل ومنتجات النحل الشهادة الصحية لتصديرنموذج  .6

 

 النحل ومنتجات النحل عسل لتصديرالشهادة الصحية لتصدير 

 ------- إلى ------من 

Health Certificate for Export of Honey and Bee’s Products 

from ---------- to --------- 

 .Consignor (Exporter) 1 المرسل )المصدر( .Certificate Reference No. 2 الرقم المرجعي للشهادة الصحية

 Name االسم Place of Issue مكان اإلصدار

 Address العنوان Date of Issue تاريخ اإلصدار
   

 .Consignee (importer) 3 المرسل إليه )المستورد( .Competent/Certifying Authority 4 الجهة الرقابية المختصة

 Address العنوان
 

 Name االسم
   

  

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Address العنوان .Country of origin 5 بلد المنشأ

     

     

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Country of بلد الوصول
Destination 

6. 

     

   
  

 .Producer. 7 الصانعةالشركة  .Packing Est. (if applicable) 8 الشركة المعبأة )إن وجد(
      

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل

Dispatch 

 Border of Entry/Country of الدخولبلد الوصول /منفذ  .10

Destination 

9. 

      

   
   

 .Means of transport/conveyance 11 وسيلة النقل .Conveyance Identification No. 12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
 

  By Air جوي
   

  By Sea بحري .Temperature of Food product 13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
     

  By Road بري Ambient درجة حرارة الغرفة

 Chilled مبرد

 Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:   Commodities Certified for: 14. 

    Other  أخرىAfter Further Process                  بعد معالجة إضافية  Human Consumption Directly      مباشرة االستهالك اآلدمي
 

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products 15. 

Total Weight Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name 
Treatment Type 

(optional) 
HS-Code Name & Description of Food 

 الوزن الكلي
رقم 

 الدفعة/التشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

 نوع المعالجة
 )اختياري(

بند التعرفة 

 الجمركية
 اسم ووصف المادة الغذائية

 Health Attestations .16 اإلفادات الصحية

 General Health Attestations 16.1 إفادات صحية عامة    

 إن عسل النحل ومنتجاته سليمة )أمنة( وصالحة لالستهالك االدمي
Honey Bee and its products intended for human consumption is safe for human 
consumption 

مصدر العسل ومنتجاته من منشآت تطبق برنامج قائم على مبادئ نظام تحليل المخاطر وفقا لنظام دول 

"القواعد العامة لصحة الغذاء" 1694الخليج العربية لسالمة األغذية والمواصفة القياسية الخليجية رقم   

 وحاصلة على شهادات بذلك من جهات معتمدة من الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ

Honey Bee and its products come from a collecting establishment implementing a program based on 
the HACCP principles in accordance with the Food Hygiene provision of GCC (General principles of 
food hygiene, GSO 1694), and they are certified by nationally accredited certification bodies 

وتخزينها بطريقة صحية وفقا لنظام سالمة الغذاء بدول تم التعامل معها، وإعدادها وتحضيرها، وتعبئتها 

"القواعد العامة لصحة الغذاء" 1694الخليج العربية وكذلك متطلبات المواصفة القياسية الخليجية رقم   

Have been handled¸ prepared, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the 
Food Hygiene provision of GCC (General principles of food hygiene, GSO 1694) 

بلد المنشأ يتبع خطة رصد للمتبقيات وفقا للمعايير الدولية والضمانات التي تغطي عسل النحل ومنتجاته 

-STANDARD 12المقدمة من قبل خطة الرصد مستوفية لالشتراطات الواردة في الدستور الغذائي )

1981) 

Honey and bee products shall comply with maximum residue limits for residues of 
pesticides and veterinary drugs for honey established by Codex Alimentarius 
Commission (STANDARD 12-1981) 

 Additional Health Attestations/Declarations (if deemed necessary) 16.2 إفادات صحية خاصة )إذا تطلب األمر ذلك(

 المختص الشخص ووظيفة اسم

 لها يتبع التي اإلدارة اسم

 الرسمي الختم

 التاريخ

Authorized Officer Name & Position 

Name of the Responsible Department 

Official Stamp 

Date 
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 األغذية املنوعة: نموذج الشهادة الصحية لتصدير .7

 

 المنوعهشهادة الصحية لتصدير األغذية ال

 ------- إلى ------من 

Health Certificate for Export of Assorted Food Products 

from ---------- to --------- 

 .Consignor (Exporter) 1 المرسل )المصدر( .Certificate Reference No. 2 الرقم المرجعي للشهادة الصحية

 Name االسم Place of Issue مكان اإلصدار

 Address العنوان Date of Issue تاريخ اإلصدار
   

 .Consignee (importer) 3 المرسل إليه )المستورد( .Competent/Certifying Authority 4 الجهة الرقابية المختصة

 Address العنوان
 

 Name االسم
   

  

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Address العنوان .Country of origin 5 بلد المنشأ

     

     

 رمز األيزو
 )اختياري(

ISO code 
(optional) 

 Country of بلد الوصول
Destination 

6. 

     

     

 .Producer. 7 الصانعةالشركة  .Packing Est. (if applicable) 8 الشركة المعبأة )إن وجد(
      

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل

Dispatch 

 Border of Entry/Country of بلد الوصول /منفذ الدخول .10

Destination 

9. 

      

   
   

 .Means of transport/conveyance 11 وسيلة النقل .Conveyance Identification No. 12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
 

  By Air جوي
   

  By Sea بحري .Temperature of Food product 13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
     

  By Road بري Ambient درجة حرارة الغرفة

 Chilled مبرد

 Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:   Commodities Certified for: 14. 

    Other  أخرىAfter Further Process                  بعد معالجة إضافية  Human Consumption Directly      مباشرة االستهالك اآلدمي
 

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products 15. 

Total Weight Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name 
Treatment Type 

(optional) 
HS-Code Name & Description of Food 

 الوزن الكلي
رقم 

 الدفعة/التشغيلة
االنتهاءتاريخ  عدد الطرود  العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج 

 نوع المعالجة
 )اختياري(

بند التعرفة 

 الجمركية
 اسم ووصف المادة الغذائية

 Health Attestations .16 اإلفادات الصحية

 General Health Attestations 16.1 إفادات صحية عامة    

 Food products are safe and fit for human consumption اآلدمي إن المنتجات الغذائية سليمة )آمنة( وصالحة لالستهالك

في منشأه غذائية خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية  تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية

أو  المختصة و/ أو الجهة المخولة رسمياً، وتطبق نظام إدارة سالمة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب

 ما يماثله، وحاصلة على شهادات بذلك من جهات معتمدة من الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ

The food product(s) was handled at an establishment that has been subjected to 
inspections by the competent authority and/or officially recognized body and 
implements a food safety management system based on HACCP principles or an 
equivalent system, and they are certified by nationally accredited certification bodies 

 Additional Health Attestations/Declarations (if deemed necessary) 16.2 إفادات صحية خاصة )إذا تطلب األمر ذلك(
 المختص الشخص ووظيفة اسم

 لها يتبع التي اإلدارة اسم

 الرسمي الختم

 التاريخ

Authorized Officer Name & Position 

Name of the Responsible Department 

Official Stamp 

Date 
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 :النباتات ومنتجات النباتات الزراعية لتصدير شهادة الصحة النباتية موذج ن .8

 

 النباتية شهادة الصحة 

 ------- إلى ------للتصدير من 

Phytosanitary Certificate 

for Export from ---------- to --------- 

Place of Issue:     :رقم الشهادة                                                  مكان اإلصدار                                                                    Certificate No   

 الجهة الرسمية لوقاية النبات في بلد المصدر من

From: Plant Protection Organization Name 

 إلى الجهة الرسمية لوقاية النبات في البلد المستورد

To: Plant Protection Organization Name 

 Name & Address of Consignee                                    وعنوان المستوردإسم  

                                                          

                                          Name & Address of Exporterجهة التصدير وعنوانها

 Mean of Transportation                                                               وسيلة النقل  Point of Entry                                                   نقطة الدخول                         

   Description of Consignment                                                                                                                                                                                  وصف الشحنة   

 الكمية المعلنة )كجم(

Quantity Declared (kg) 

منشأجهة ال  

Place of Origin 

 العالمات المميزة

Distinguishing 

Marks 

 عدد الطرود ووصفها

Number & Description 

of Packages 

 األسماء العلمية للنبات

Botanical Names of the 

Plant 

 إسم المنتج

Name of Product 

      

 Disinfestations and/or Disinfection Treatment                                                                                            المعاملة للتطهير من التلوث و/أو اإلصابة     

                            Treatment                                                                                              المعالجة                                                    Chemical (active ingredient)                                  الكيماويات )المادة الفعالة( 

 Concentration                                                                                        التركيز   Temperature                                                                              درجة الحرارة

                                                          Additional Information                                                               معلومات أخرى                                                      Date                                                                                                     التاريخ

Health Attestation اإلفادة الصحية 

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles 

described herein have been inspected and/or tested according to 
appropriate official procedures, and are considered to be free from the 

quarantine pests specified by the importing country and to conform with 

the current phytosanitary requirements of the GCC countries, including 
those for regulated non-quarantine pests. 

قد تم  تصادق هذه الشهادة على أن النباتات والمنتجات النباتية أو المواد األخرى المذكورة هنا

فحصها و/أو اختبارها وفقا لإلجراءات المعتمدة المناسبة ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي 

التي حددها البلد المستورد، وتتفق مع الوضع الحالي لمتطلبات الصحة النباتية لدى دول مجلس 

 التعاون الخليجي، بما في ذلك تلك اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح.

Additional Health Attestations (if deemed necessary)  إذا تطلب األمر ذلك( خاصةإفادات صحية إضافية(  

Authorized officer Name & Position 

Name of the Responsible Department 

Official Stamp 

Date: 

 إسم ووظيفة الشخص المختص

 اإلدارة التي يتبع لهاإسم 

 الختم الرسمي

 التاريخ:
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 (2) رقم ملحق

  الحالل ذبحال ةشهاد ذجو نم

 الحالل شهادة نموذجو 
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 :شهادة الذبح الحالل لتصدير اللحومموذج ن .1

 

 اللحوم لتصدير الذبح الحاللشهادة 

 ------- إلى ------للتصدير من 

Halal Slaughtering Certificate for Exporting Meat 

from ---------- to --------- 

 .Certificate Details 1 تفاصيل الشهادة

 Halal Slaughtering الرقم المرجعي للشهادة الذبح الحالل Source 1.2 مصدرها

Certificate  Reference No. 

1.1 

 Date 1.3    تاريخها

 Health Certificate No: 1.4    رقم الشهادة الصحية:

 .Authorized Slaughterhouse Details           2                                                                                                                                  تفاصيل المسلخ المرخص          

  Name of  the إسم المسلخ Address of the Slaughterhouse 2.2                 عنوان المسلخ

Slaughterhouse 

2.1 

إسم وعنوان الجهة 

الرسمية المانحة للتصريح 

  البيطري

Name and Address of Competent 

Authority Issuing the Veterinary 

Approval 

 Veterinary Approval No 2.3 رقم التصريح  البيطري 2.4

 .Authorized Meat Cutting Establishment 3                                                                                                   مركز تقطيع اللحوم المرخص                           

 Name of  the Meat Cutting إسم مركز تقطيع اللحوم Address of Meat Cutting est.                  3.2 عنوان مركز تقطيع اللحوم

Establishment    

3.1 

إسم وعنوان الجهة الرسمية المانحة 

  للتصريح البيطري

Name and Address of 

Competent Authority Issuing 

the Veterinary Approval 

 Veterinary Approval No 3.3 رقم التصريح البيطري 3.4

 .Identification of the meat and meat Products 4                                                                                    اللحوم و منتجاتها                         توصيف وتصنيف 

Total Weight  Batch/Lot No. No Packages Expiry Date 
Date of 

Slaughter 
Brand Name 

Carcass 

(Whole/Cuts) 
Meat Type 

 العالمة التجارية تاريخ الذبح تاريخ االنتهاء عدد الطرود رقم التشغيلة/الدفعة الوزن الكلي
 الذبيحة )كاملة/قطع(

 نوع اللحوم

 

 
     

 
 

 .Halal Slaughtering Attestations  5                                                                                                                                                         إفادة الذبح الحالل  

 تم الذبح:

بمسلخ مجاز من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ، وتحت إشراف هيئة/جهة إسالمية 
 المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مصرحة بها من قبل الجهات

 بحضور مفوض هيئة إسالمية مصرحة بها.

 في مكان ال يسمح فيه بذبح الخنازير.
 بأيدي قصابين مسلمين وباستخدام السكين أو الة مباحة.

Slaughtering has occurred: 

10 In a slaughterhouse approved by the competent authority of the country of 
origin and under the supervision of an Islamic organization for Halal 

certification recognized by the competent authorities of the GCC countries. 

11 In the presence of the Islamic organization’s representative. 
12 In an establishment where slaughter of pigs does not take place. 

13 Slaughter was carried out by a Muslim slaughter man with a knife or 

premissable tool. 

أن منشأ اللحوم الطازجة )مبردة او مجمدة( من دولة ومسلخ مسموح لهما التصدير إلى 

تم تغذيتها وذبحها  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصدرها حيوانات حالل
 GSO 993وفق متطلبات الالئحة الفنية الخليجية رقم 

The fresh meat (chilled or frozen) originated from a country and a slaughterhouse 

that is authorized to export meat to GCC; and the source of the meat is Halal 
animal fed and slughtered according to GCC Technical Regulation No. GSO 993 

 :Certifying Agency                             للشهادة:  الجهة المانحة 

 :Official Stamp الختم الرسمي: :Name of certifier            الشخص:  إسم 

 :Date التاريخ: :Position                                                           الوظيفة: 

 Signature التوقيع:
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  :شهادة الحالل لألغذية املحتوية على منتجات ذات أصل حيوانيموذج ن .2

 

 األغذية المحتوية على منتجات ذات أصل حيواني لتصدير الحاللشهادة 

 ------- إلى ------للتصدير من 

Halal Certificate for Export of Food Products Containing 

of Animal Origin Products to GCC Countries  

from ---------- to --------- 

 .Certificate details 1 تفاصيل الشهادة

 Halal Certificate  Reference No. 1.1 الرقم المرجعي للشهادة الحالل Source 1.2 مصدرها

 Date: 1.3 تاريخها   

 Heath Certificate No.: 1. 4 الشهادة الصحية:                                                         رقم

 .Identification of the meat and processed foods containing meat products 2                                       األغذية المصنعة التي تحتوي على منتجات اللحوم توصيف وتصنيف

Total Weight  Batch/Lot No. No Packages 
Expiry 

Date 

Date of 

Slaughter 

Brand 

Name 

Source of Meat 

and its  

Derivatives 

Name & Description 

of Food Item 

 العالمة التجارية تاريخ الذبح تاريخ االنتهاء عدد الطرود الدفعة/رقم التشغيلة الوزن الكلي
مصدر اللحوم 

 ومشتقاتها
 إسم ووصف المادة الغذائية

        

 .Halal Attestations 3  الحالل   إفادة

ذات أصل حيواني كاللحوم والدهون ومشتقات اللحوم  مكوناتأن األغذية المحتوية على 

)مثل الجيالتين( قد تم انتاجها أو استخالصها تحت إشراف جهة او هيئة إسالمية معتمدة 

 من قبل الجهات المختصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بلد الصنع.

The food products which contain ingredients of animal origin including meat, fats 

& meat derivatives (such as gelatin) have been extracted under the supervision of 

a recognized Islamic Agency for Halal Certification in the manufacturing country. 

قامت الهيئة االسالمية المعتمدة بالتحقق من أن شهادة الذبح الحالل األصلية صادرة من 

هيئة إسالمية معتمدة من قبل الجهات المختصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

في بلد المنشأ ، مع التأكيد على أن اللحوم والدهون ومشتقات اللحوم المستخدمة في 

 لمذكورة بشهادة الذبح الحالل األصلية.التصنيع هي ذاتها ا

The recognized Islamic Agency has verified the related original Halal slaughter 

certificate(s) associated with the meat ingredients used in the manufacturing of 

the concerned food products.  

 

 .Certifying Agency 4 الجهة المانحة للشهادة                             

 :Official Stamp الختم الرسمي: :Name of certifier إسم الشخص:              

 :Date التاريخ: :Position                                                            الوظيفة: 

 Signature التوقيع:
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