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الدليل اخلليجي للرقابة على األغذية املستوردة

مقدمة

تتشــرف إدارة الزراعــة والثــروة الســمكية بقطاع الشــؤون اإلقتصاديــة باألمانة 

العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بطباعــة الدليــل الخليجــي للرقابــة 

علــى األغذيــة المســتوردة عبــر منافــذ دول مجلــس التعــاون. بعــد أن أقــرت اللجنــة 

الوزاريــة لســالمة األغذيــة الدليــل بلغتيــه العربيــة واإلنجليزيــة فــي اجتماعهــا األول 

ــة العامة: ســبتمبر ٢٠١٤م).   (األمان

ــة  ــا األمان ــي تتبعه ــة الت ــة العام ــن المنهجي ــل ضم ــذا الدلي ــة ه ــي طباع وتأت

العامــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي نشــر المعلومــة بــكل 

ــة  ــا بأهمي ــا منه ــع، إيمان ــاول الجمي ــا تحــت متن شــفافية ووضــوح لتكــون إنجازاته

ــة  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــبات دول مجل ــى مكتس ــع عل ــع الجمي أن يطل

لالســتفادة منهــا ولتكــون مرجعــا للمعنييــن بمختلــف تخصصاتهــم، وكذلــك إتاحــة 

ــي  ــس ف ــا دول المجل ــي تبنته ــرارات الت ــى الق ــع لالطــالع عل ــام الجمي الفرصــة أم

مجــال األنظمــة والتشــريعات المشــتركة. ويعتبــر هــذا الدليــل ضمــن المســار العــام 

لإلنجــازات التــي تحققــت فــي مجــال ســالمة الغــذاء.

ونظــرا العتمــاد دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى اســتيراد 

نســبة عاليــة مــن احتياجاتهــا مــن المــواد الغذائيــة مــن خــارج دول المجلــس، وحيــث 

ــرد  ــاة الف ــة لحي ــه ضروري ــد في ــذي تع ــت ال ــي الوق ــة، ف ــواد الغذائي ــذه الم أن ه

ــالمتها،  ــث س ــن حي ــة م ــان والبيئ ــة لإلنس ــات صحي ــا تحدي ــل أيض ــع، تمث والمجتم

فقــد رأت اللجنــة الوزاريــة لســالمة األغذيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة أهميــة التنســيق الجماعــي ووضــع القوانيــن (األنظمــة) التــي تنظــم عمليــة 

ــول  ــة الدخ ــق نقط ــي تطبي ــروع ف ــع الش ــا م ــة خصوص ــواد الغذائي ــتيراد الم اس

الواحــدة. وتكمــن أهميــة الدليــل الخليجــي للرقابــة علــى الغــذاء المســتورد لــدول 

مجلــس التعــاون كونــه يأتــي ضمــن جهــود الــدول األعضــاء فــي توحيــد وتســهيل 
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إجــراءات االســتيراد وإتمــام عمليــات التفتيــش علــى إرســاليات األغذيــة المســتوردة، 

اعتمــادا علــى درجــة الخطــورة الصحيــة ودون اإلخــالل بالتزامــات الــدول األعضــاء 

نحــو اتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة ومتوافقــة مــع أفضــل الممارســات العالمية 

فــي هــذا المجــال.

يوضــح هــذا الدليــل التــزام الــدول األعضاء بتطبيــق إجــراءات الرقابــة الغذائية  

المبنيــة علــى مبــدأ  درجــة الخطــورة لألغذيــة المســتوردة وتخليصهــا فــي المنافــذ 

ــتهلكين، آخــذة  ــى المس ــع عل ــع حجــم الخطــورة المتوق ــا يتناســب م ــة بم المختلف

بعيــن االعتبــار االســتجابة للمخاطرالفعليــة والمحتملــة التــي قــد تنشــأ فــي اإلمدادات 

الغذائيــة العالميــة، ومعالجــة قضايــا المطابقــة بمــا فيهــا المتطلبــات التــي ال تتعلــق 

بالســالمة الغذائيــة (مثــال: مالءمــة الغــذاء)  بموضوعيــة. وقــد أخــذت لجنــة ســالمة 

األغذيــة بعيــن االعتبــار عنــد إعــداد الدليــل كافــة االلتزامــات وال قوانيــن واألنظمــة 

ــة  ــة معني ــات دولي ــي منظم ــس أعضــاء ف ــع دول المجل ــة، خصوصــا وأن جمي الدولي

ــة  ــة والزراعــة الدولي ــل منظمــة األغذي ــل، مث ــا فــي الدلي باإلجــراءات المشــار إليه

.(WTO) ومنظمــة التجــارة العالميــة (OIE) ومنظمــة الصحــة الحيوانيــة (FAO)

            إدارة الزراعة والثروة السمكية
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الشهادة الصحية الخاصة بتصدير منتجات األحياء البحرية  ذات األصل 

حيواني (األسماك والمنتجات السمكية والرخويات والقشريات، وشوكيات 
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٢٧شهادة الحالل وشهادة الذبح الحالل٣,٦

٢٧شهادات الذبح الحالل الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها*

٢٨شهادات الحالل لألغذية المحتوية على منتجات ذات أصل حيواني*
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٢٩الفسح / االفراج المؤقت٢,٧
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١- املقدمة: 
ــس  ــي دول مجل ــة ف ــة الغذائي ــى الرقاب ــة عل ــة القائم ــات المختص ــدرك الجه ت

ــة و إصــدار  ــى األغذي ــش عل ــة التفتي ــاءة أنظم ــة وكف ــة فعالي ــاون الخليجــي أهمي التع

الشــهادات ودورهــا األساســي فــي حركــة تجــارة األغذيــة، وتتفــق جميــع الــدول األعضــاء 

ــة  ــة الفعال ــل هــذه األنظم ــالك مث ــي إمت ــا المشــتركة ف ــق رؤيته ــى ضــرورة تحقي عل

والمتســقة المعتمــدة علــى مبــدأ درجــة الخطــورة لتحقيــق التــوازن بيــن ضمــان أعلــى 

مســتوى لســالمة الغــذاء مــن جهــة وتســهيل حركــة التجــارة الدوليــة بمــا يتناســب مــع 

متطلبــات اتفاقيــة التجــارة الدوليــة مــن جهــة أخــرى.

تلتــزم الجهــات المختصــة المســئولة عــن الرقابــة الغذائيــة فــي دول مجلــس التعاون 

الخليجــي بمطابقــة جميــع األغذيــة المســتوردة إلــى دولهــا للمتطلبــات واللوائــح الفنيــة 

الخليجيــة ذات الصلــة١.

ــات إلــى دول الخليــج بعــدة وســائل منهــا  تقــوم الــدول المصــدرة  بتقديــم ضمان

ــم   ــا،  أو تقدي ــة فيه ــات الصحي ــن الجه ــدة م ــة المعتم ــق الصحي ــاق الشــهادات والوثائ إرف

ــرف  ــة أو الط ــة المختص ــل الجه ــن قب ــش م ــطة التفتي ــالل أنش ــن خ ــرى م ــات أخ ضمان

المعتــرف بــه رســميا فــي الدولــة المصــدرة. باإلضافــة لعقــد اإلتفاقيــات التجاريــة التــي 

ــة المنشــأ. ــال للشــحنات الســابقة معروف ــخ اإلمتث ــار تاري ــن اإلعتب تأخــذ بعي

يوضــح هــذا الدليــل إلتــزام الــدول األعضــاء بتطبيــق إجــراءات الرقابــة الغذائيــة  

ــذ  ــي المناف ــا ف ــتوردة وتخليصه ــة المس ــورة لألغذي ــة الخط ــدأ  درج ــى مب ــة عل المبني

ــن  ــى المســتهلكين، آخــذة بعي ــع عل ــا يتناســب مــع حجــم الخطــورة المتوق ــة بم المختلف

اإلعتبــار االســتجابة للمخاطــر  الفعليــة والمحتملــة التــي قــد تنشــأ فــي اإلمــدادات الغذائية 

ــالمة  ــق بالس ــي ال تتعل ــات الت ــا المتطلب ــا فيه ــة٢  بم ــا المطابق ــة قضاي ــة، ومعالج العالمي

ــة وشــفافية. ــذاء)  بموضوعي ــة الغ ــال: مالئم ــة (مث الغذائي

٢- اfiال: 
يبيــن هــذا الدليــل المبــادئ العامــة والمتطلبــات األساســية الالزمــة لضمــان مالئمــة 

وســالمة  الشحنات/اإلرســاليات الغذائيــة الواجــب تطبيقهــا مــن قبــل الــدول المصــدرة ودول 

مجلــس التعــاون كــدول مســتوردة٣. كمــا يتطــرق الدليــل إلــى متطلبــات محــددة تتعلــق 

بشــهادات الصحــة الحيوانيــة والنباتيــة.

www.gso.org.sa  ١  تتوفر جميع المواصفات واللوائح الفنية على موقع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي
٢  تتضمن المطابقة التطرق لقضايا تتعلق باشتراطات دينية كاالغذية الحالل او مخالفات بطاقة البيان وغيرها من االمور ذات العالقة

٣  ال تخضع االغذية لالستخدام الشخصي لالشتراطات الواردة في هذا الدليل، على ان تكون بوضع سليم من حيث التعبئة والنقل وتحمل بيانات 

كافية لفسحها مثل اسم ورقم تسجيل المنشأة في بلد المنشأ.
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ــة  ــر الدولي ــات والمعايي ــى المواصف ــر إل ــى األم ــا اقتض ــل كلم ــذا الدلي ــير ه يش
ــة الدســتور الغذائــي، والمنظمــة الدوليــة لصحــة  ذات العالقــة كتلــك الــواردة فــي هيئ

ــات. ــة النبات ــة  لوقاي ــة الدولي ــوان، واإلتفاقي الحي

تعمــل الــدول االعضــاء علــى تحقيــق التوافــق فيمــا بينهــا حــول متطلباتهــا بشــأن 
الغــذاء المســتورد، وعلــى تطبيــق نظــم تخليــص وتفتيــش كفــؤة ومتناســقة.  ويســاهم 
محتــوى الدليــل فــي تحقيــق هــذا الهــدف لحيــن انجــاز النظــام الــذي تطمــح دول الخليــج 
لتطبيقــه فــي جميــع الــدول األعضــاء والقائــم علــى مبــدأ  درجــة الخطــورة الــذي يحقــق 

أعلــى قــدر ممكــن لضمــان ســالمة وجــودة الغــذاء المســتورد. 

٣. التعاريف: 

يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة أينمــا وردت فــي هــذا الدليــل المعانــي المبينــة 

أمامهــا، مــا لــم يقتــض الســياق خــالف ذلــك.

١. الغــذاء املغشــوش : الغــذاء الــذي يضــاف لمكوناتــه األصليــة مــواد أخــرى بهــدف التقليــل 
مــن جودتــه أو قيمتــه الغذائيــة، أو الــذي يتــم إنتــزاع بعــض محتوياتــه 

ــة، دون  ــات األصلي ــن المعلوم ــر أي م ــة، أو تغيي ــا الغذائي ــة بقيمته الغني

اإلفصــاح عــن ذلــك فــي البطاقــة الغذائيــة.

٢. شــهادة صالحيــة وســيلة النقــل: شــهادة تصدرهــا أي جهــة معنيــة فــي بلــد المنشــأ أو الدولــة 
المصــدرة (كشــركة الشــحن أو المصــدر أو أي طــرف ثالــث معتــرف 

بــه رســميا) تؤكــد أن وســيلة النقــل المســتخدمة فــي تصديــر األغذيــة 

مناســبة ومالئمــة لهــذه الغايــة.

٣. اجلهـــة املختصـــة: هــي الهيئــة الرســمية أو الســلطة المعتــرف بهــا رســمياً والتــي لديهــا 
ــذاء. ــى الغ ــة عل ــة للرقاب ــلطه تنظيمي س

٤. املصــادرة واإلتــالف: إجــراء تتخــذه الجهــة المختصــة فــي الــدول األعضــاء إلتالف/التخلــص 
مــن أي غــذاء مســتورد يثبــت عــدم صالحيتــه لإلســتهالك اآلدمــي.

ــن  ــروط ع ــراج المش ــة باإلف ــة المختص ــذه الهيئ ــراء تتخ ــروط : اج ــراج املش ــح / اإلف ٥. الفس
ــن  ــذاء ضم ــداول الغ ــه بت ــمح بموجب ــة تس ــاليات الغذائي الشحنات/اإلرس

ــددة. ــتراطات مح ــروف أو إش ظ
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٦. االرســالية / الشــحنة : كميــة محــددة مــن الغــذاء، مشــمولة فــي شــهادات رســمية واحــدة، 
تضــم جــزءاً مــن دفعــة أو دفعــة واحــدة أو أكثــر.  

٧. امللوثــات : أي مــادة  لــم تضــاف عمــداً إلــى الغــذاء يمكــن أن تســبب ضــررا لســالمة األغذية 
أو صالحيتهــا وقــد تكــون ناتجــا عرضيــا عــن عمليــات اإلنتــاج (بمــا 

فــي ذلــك  عمليــات اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي واألدويــة البيطرية) 

أو الحصــاد أو النقــل أو التخزيــن أو التصنيــع أو اإلعــداد أو التجهيــز 

ــج  ــن نتائ ــون م ــد تك ــا ق ــف  ، كم ــة أو التغلي أو المعالجــة أو التعبئ

التلــوث البيئــي المختلفــة، وتشــمل المــواد البيولوجيــة أو الكيميائيــة، 

ــرات  ــزاء الحش ــعر وأج ــة كالش ــوائب الفيزيائي ــمل الش ــا ال تش لكنه

وغيرهــا.

ــع مــن منفــذ  ــز نقــل البضائ ــة مختصــة تجي ٨. إذن تســليم: وثيقــة رســمية تصدرهــا جه
ــة. ــة  تفتيــش األغذي ــى منطق الدخــول إل

٩. تدقيــق الوثائــق: هــي عمليــة المراجعــة والتحقــق مــن كافــة الوثائــق المرفقــة بالشــحنات 
/ اإلرســاليات الغذائية المســتوردة.

١٠ . التكافــؤ: قــدرة  األنظمــة المختلفــة  الخاصــة بالرقابــة علــى األغذيــة وإصدار الشــهادات 
ــم  ــة، بالرغ ــداف المطلوب ــس األه ــق نف ــى تحقي ــق عل ــق الوثائ وتدقي

مــن إختــالف التدابيــر واإلجــراءات الصحيــة المطبقــة فــي كل مــن 

ــر واإلجــراءات،  ــإن  هــذه التدابي ــد المســتورد ف ــد المصــدر والبل البل

ــة  ــق مســتوى الحماي ــد المصــدر،  تفــي بتحقي ــن مــن البل كمــا يتبي

الصحيــة المناســبة  للبلــد المســتورد.

١١. الصالحيــة لالســتهالك االدمــي: يعــد الغــذاء  مناســبا لإلســتهالك اآلدمــي وفــق االســتخدام 
المقصــود منــه  كمــا هــي محــددة فــي اللوائــح الفنيــة الخليجيــة  ذات 

الصلــة، أو  وفقــا ألي تدابيــر بديلــة متكافئــة ومعتمــدة.

١٢. الغــذاء: أي مــادة أو جــزء مــن مــادة مخصصــة لإلســتهالك اآلدمــي بطريــق األكل أو 
الشــرب ســواء كانــت مــادة أوليــة أو مصنّعــة أو شــبه مصنّعة، وتشــمل 

ــة مــن  ــي أي عملي ــادة تدخــل ف ــة م ــان المضــغ، وأي المشــروبات ولب
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عمليــات التصنيــع واإلعــداد والتحضيــر، وال تشــمل مــواد التجميــل أو 

التبــغ أو  المــواد  التــي ال تســتخدم إال كعقاقيــر.

١٣. الرقابــة الغذائيــة: نشــاط تنظيمــي إلزامــي التنفيــذ مــن قبــل الجهــة المختصــة، بغــرض 

حمايــة المســتهلك وضمــان ســالمة الغــذاء لإلســتهالك اآلدمــي، عبــر  

كافــة مراحــل السلســلة الغذائيــة.

١٤. السلســلة الغذائيــة: جميــع مراحــل تــداول الغــذاء مــن  اإلنتــاج األولــي ، بمــا فــي ذلــك  

ــه أو  ــه أو تغليف ــه أو تعبئت ــه أو معالجت ــذاء أو تصنيع ــر الغ تحضي

ــه أو  ــه أو عرض ــه أو تخزين ــه أو توزيع ــه أو حيازت ــزه أو نقل تجهي

ــره.   ــتيراده أو تصدي ــه أو اس بيع

١٥. تــداول الغــذاء: إنتــاج الغــذاء  أو تصنيعــه أو تحضيــره أو معالجتــه أو تعبئتــه أو تغليفــه 

ــه  ــه أو عرض ــه أو تخزين ــه أو توزيع ــه أو حيازت ــزه أو نقل أو تجهي

ــرض  ــه  لغ ــرع ب ــه أو التب ــره أو هبت ــتيراده أو تصدي ــه أو اس أو بيع

ــي . االســتهالك  االدم

ــة  ــالمة األغذي ــان س ــة لضم ــر الالزم ــروف والتدابي ــع الظ ــي جمي ــذاء: ه ــة الغ ١٦. صح

ــة . ــلة الغذائي ــل السلس ــع مراح ــي جمي ــا ف وصالحيته

ــة  ــل  الجه ــن قب ــذاء م ــالمة الغ ــة س ــذاء أو انظم ــص الغ ــة فح ــذاء: عملي ــش الغ ١٧. تفتي

ــاج  ــالت االنت ــة مدخ ــدف مراقب ــتيراد، به ــد االس ــي بل ــة ف المختص

ــل  ــة مراح ــر كاف ــي عب ــج النهائ ــوال للمنت ــع وص ــات التصني وعملي

السلســلة الغذائيــة للتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا لمتطلبــات اللوائــح 

ــف  ــار أو الكش ــق واإلختب ــق الوثائ ــمل تدقي ــة، وتش ــة الخليجي الفني

ــا، أو أي  ــات وتحليله ــى الشحنات/االرســاليات وأخــذ العين المباشــر عل

ــدة. ــة معتم ــة متكافئ ــر بديل تدابي

١٨. البطاقــة الغذائيــة: أي كلمــة أو عالمــة أو ماركــة أو صــورة أو رمــز أو أي بيانات وصفية 

أخــرى مكتوبــة أو مطبوعــة أو مرســومة أو معلمــة أو مختومــة علــى 

عبــوة المــادة الغذائيــة أو ترفــق بها . 

١٩. ســالمة الغــذاء: ضمــان أال تســبب األغذيــة ضــررا للمســتهلك عنــد إعدادهــا و/أو تناولهــا 

طبقــاً لإلســتخدام المقصــود منهــا. 
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٢٠. مالئمــة / صالحيــة الغــذاء: ضمــان أن تكــون األغذيــة مقبولــة لإلســتهالك اآلدمــي طبقــا 
ــا. لإلســتخدام المقصــود منه

٢١. نظــام ادارة ســالمة الغــذاء: هــو النظــام الشــامل لجميــع اإلجــراءات والطــرق التطبيقيــة 
الالزمــة لمراقبــة األغذيــة وضمــان ســالمتها، متضمنــا مراقبــة تطبيــق 

مبــادئ التصنيــع والصحــة الجيــدة  كنظــام تحليــل وضبــط النقــاط 

الحرجــة ( الهســب) ، باإلضافــة للتتبــع.

٢٢. تتبــع الغــذاء: التدابيــر واإلجــراءات التــي تمكــن مــن تعقــب ومتابعــة حركــة الغــذاء أو 
أي مــواد أخــرى تدخــل أو يتوقــع دخولهــا فــي الغــذاء بمــا فيــه المواد 

األوليــة-  خــالل كافــة مراحــل تداولهــا ضمــن السلســلة الغذائيــة.

٢٣. نظــام حتليــل مصــادر اخلطــر وضبــط النقــاط احلرجــة (اهلســب) : هــو نظــام علمــي يعمــل علــى 
تحديــد نقــاط مصــادر الخطــر المؤثــرة علــى ســالمة األغذيــة ضمــن 

عمليــة إنتــاج الغــذاء ، و تقييمهــا بهــدف الســيطرة عليهــا.

ــدة  ــون معتم ــي تك ــة الت ــالمية المختص ــة اإلس ــا الهيئ ــة تصدره ــالل: وثيق ــهادة احل ٢٤. ش
ــد  ــأ أو بل ــد المنش ــي بل ــاون الخليجــي ف ــس التع ــل دول مجل ــن قب م

التصديــر والتــي تبيــن أن اللحــوم ومنتجاتهــا قد تــم إعدادهــا وإنتاجها 

ــات الشــريعة االســالمية، أو أن المنتجــات أو  ــق مــع متطلب بمــا يتطاب

مكوناتهــا حــالل وأنتجــت حســب متطلبــات الشــريعة االســالمية، وأن 

جميــع ظــروف ومــواد وأدوات اإلعــداد تتوافــق مــع متطلبــات الشــريعة 

االســالمية واإلشــتراطات المطلوبــة مــن دول الخليــج.

ــون  ــي تك ــة الت ــالمية المختص ــة االس ــا الهيئ ــة تصدره ــالل : وثيق ــح احل ــهادة الذب ٢٥. ش
معتمــدة مــن قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي بلــد المنشــأ أو 

بلــد التصديــر والتــي تبيــن ان الحيوانــات الحيــة قــد تــم ذبحهــا بمــا 

يتطابــق مــع متطلبــات الشــريعة اإلســالمية، واإلشــتراطات المطلوبــة 

مــن دول الخليــج بهــذا الخصــوص.

٢٦. مصــدر اخلطــر: عامــل بيولوجــي أو كيميائــي أو فيزيائــي موجــود فــي الغــذاء أو أحــد 
عناصــره أو مكوناتــه أو محيطــه، ممــا قــد يؤثــر وجــوده  ســلبا علــى 

صحــة اإلنســان.
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٢٧. الشــهادة الصحيــة٤: وثيقــة (ورقيــة أو إلكترونيــة) صــادرة عــن الجهــة المختصــة فــي 
بلــد المنشــأ أو بلــد التصديــر،   والتــي تبيــن ســالمة ومالئمــة الغــذاء 

المصــدر لــدول الخليــج بحســب متطلبــات اللوائــح الفنيــة الخليجيــة 

الخاصــة بــه، وقــد تتضمــن رقــم تســجيل منشــأة الغــذاء.، أو وفقــا ألي 

تدابيــر بديلــة متكافئــة معتمــدة.

٢٨. اإلدعــاءات الصحيــة: أي بيــان يقصــد بــه تصريــح أو  اإلشــارة إلــى  وجــود عالقــة بيــن 
غــذاء معيــن أو أحــد مكوناتــه  وتأثيــره علــى  صحة اإلنســان و يشــمل 

مــا يلــي: 

اإلدعــاء بوظيفــة عنصــر غذائــي: إدعــاء تغــذوي يصف الــدور الفســيولوجي للعنصر - 
الغذائــي فــي عمليــة النمــو والتطــور وفــي عمــل الوظائــف الطبيعيــة  لجســم 

اإلنسان. 

إدعــاءات وظيفيــة تغذويــة أخــرى:  هــذه اإلدعــاءات تخــص اآلثار الإيجابيــة الخاصة - 
باســتهالك أغذيــة معينــة أو مكوناتهــا فــي إطــار النظــام الغذائــي الكلــي  علــى  

ــاءات  ــذه اإلدع ــل ه ــم. مث ــة للجس ــطة الحيوي ــة أو األنش ــف الطبيعي الوظائ

ــا فــي الصحــة  أو فــي تحســين وظيفــة معينــة  ترتبــط بمشــاركتها  إيجابي

فــي الجســم أو للحفــاظ علــى الصحــة .

إدعــاءات تقليــل خماطــر حــدوث األمــراض:   اإلدعــاءات  المتعلقــة باســتهالك غــذاء - 
ــن  ــد م ــي، وتح ــي الكل ــام الغذائ ــار النظ ــي إط ــة ف ــة معين ــات غذائي أو مكون

ــة.  ــة  ذات صل ــة صحي ــن أو مــن حال ــة بمــرض معي مخاطــر اإلصاب

ــق  ــة الوثائ ــن مطابق ــق م ــر للتحق ــي المباش ــف العين ــج: الكش ــة املنت ــن هوي ــق م ٢٩. التحق
ــة. ــالية الغذائي ــن اإلرس ــواردة ضم ــة ال ــع األغذي ــة لواق المرفق

٣٠. املســتورد : الشــخص أو الجهــة المصــرح لهــم قانونــا باســتيراد األغذيــة لــدول الخليــج 
العربيــة.

٣١. قائمــة التعبئــة / قائمــة احملتويــات: وثيقــة أو فاتــورة صــادرة عــن الشــركة المصــدرة فــي 
بلــد المنشــأ أو البلــد المصــدر تبيــن محتويــات اإلرســالية بالتفصيــل 

مــن حيــث نــوع وحجــم وعــدد ووزن المــواد الغذائيــة المســتوردة.

٤  تقدم الشهادات الصحية على النماذج المعتمدة من مجلس التعاون الخليجي فقط والموجودة بهذا الدليل والمبنية على مبادئ الدستور الغذائي 
.Codex CACIGL 38-2001 كودكس المدرجة في الوثيقة
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٣٢. الدفعة/التشــغيلة: هــي كميــة محــددة مــن الغــذاء تــم إنتاجــه تحــت نفــس الظــروف. 
ــة  ــج والتعبئ ــأ والُمنت ــث المنش ــن حي ــا م ــس محتوياته ــز بتجان تتمي

ــس. ــات التجان ــن متطلب ــا م ــغيلة وغيره ــة والتش والعالم

ــة  ــة دقيق ــات حي ــى أي كائن ــد عل ــدون قص ــذاء ب ــواء الغ ــة: إحت ــاء الدقيق ــوث باألحي ٣٣. التل
ــر  ــه عب ــل تداول ــن مراح ــة م ــاء أي مرحل ــمومها أثن ــة أو س ممرض

ــة. ــلة الغذائي السلس

ــواء   ــى احت ــارة إل ــراح أو  إش ــح أو اقت ــه تصري ــد ب ــان يقص ــة: أي  بي ٣٤. اإلدعــاءات التغذوي
ــى  ــك عل ــمل ذل ــة ويش ــة معين ــواص تغذوي ــى خ ــن   عل ــذاء معي غ

ســبيل المثــال ال الحصــر  محتــوى الطاقــة أو محتــوى البروتيــن أو 

ــف عــن  ــادن بمســتويات خاصــة تختل ــات أو المع الدهــون أو الفيتامين

ــة. ــة المعروف ــب الطبيعي النس

ــر -  ــتوى عنص ــف مس ــذوي يص ــاء تغ ــو إدع اإلدعــاء مبحتــوى عنصــر غذائــي: ه
ــة.  ــادة الغذائي ــه الم ــوي علي ــي تحت غذائ

إدعــاء  مبقارنــة نســب العناصــر الغذائيــة: هــو إدعــاء يقــارن مســتوى  محتــوى - 
العناصــر الغذائيــة و/أو محتــوى الطاقــة  فــي نوعيــن أو أكثــر مــن الغــذاء.  

٣٥. مينــاء الدخــول: هــو المينــاء أو المنفــذ البــري أو البحــري أو الجــوي الــذي تصــل لــه 
ــى أي  ــص والدخــول إل الشحنة/اإلرســالية الســتكمال إجــراءات التخلي

دولــة مــن الــدول األعضــاء.

٣٦. احلجــز الوقائــي / التحفظــي: إجــراء تتخــذه الجهــة المختصــة عنــد مينــاء الدخــول لحجــز 
أي شحنة/إرســالية أغذيــة أو جــزء منهــا فــي حالــة الشــك بــأن الغذاء 

غيــر مطابــق للوائــح الفنيــة الخليجيــة الخاصــة به.

٣٧. الفحــص الظاهــري: هــو كل العمليــات واإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل الجهــة المختصــة 
ــر  ــل البص ــة (مث ــواس المختلف ــتخدام الح ــذاء باس ــى الغ ــف عل للكش

والرائحــة) بــدون أخــذ عينــات للتحليــل المخبــري، ويتضمــن ذلــك 

ــوب  ــن العي ــوه م ــج وخل ــان وســالمة المنت ــة البي ــن بطاق ــق م التحق

ــداول  ــن والت ــروف التخزي ــة وظ ــالمة الناقل ــك س ــية وكذل الحس

ــج. ــة المنت ــى فحــص هوي ــة إل باإلضاف
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٣٨. اإلفــراج عــن اإلرســالية إلعــادة التصديــر: إجــراء يتخــذ مــن قبــل الجهــة المختصــة العــادة تصدير 
شحنة/إرســالية غذائيــة ال تحتــوي علــى ضــرر صحــي مباشــر ضمــن 

ــحنة/ ــرف بالش ــدم التص ــراء ع ــن اإلج ــى ان يضم ــددة، عل ــرة مح فت

ــاذ  ــد إتخ ــي تؤك ــتندات الت ــم المس ــن تقدي ــك لحي ــالية وذل اإلرس

ــالزم إلعــادة تصديرهــا اإلجــراء ال

٣٩. اإلخطــار باحلجــز: إجــراء يتخــذ مــن قبــل الجهــة المختصــة عنــد عــدم مطابقــة شــحنة/
إرســالية معينــة لمتطلبــات االســتيراد الخليجيــة الخاصــة بهــا يتضمــن 

ــة  ــت مراقب ــا تح ــم حجزه ــى ان يت ــض، عل ــظ أو الرف ــباب التحف أس

ــاذ القــرار المتخــذ. ــن إنف ــا لحي ــع التصــرف به ــة المختصــة لمن الجه

٤٠. املخاطــر: درجــة احتمــال حــدوث تأثيــر ســلبي وشــدة ذلــك األثــر علــى صحــة اإلنســان  
نتيجــة تعرضــه لمصــادر الخطــر فــي الغــذاء.

٤١. حتليــل املخاطــر: عمليــة منظمــة لصنــع القــرارات المتعلقــة بســالمة الغــذاء إســتنادا إلــى 
ــة  ــذاء وطريق ــورة الغ ــدى خط ــم م ــى تقيي ــدف إل ــة ته ــس علمي أس

التحكــم فــي المخاطــر مــن خــالل ثالثــة عناصــر مترابطــة: تقييــم 

ــر.    ــن المخاط ــالغ ع ــر  واإلب ــر وإدارة المخاط المخاط

٤٢. التدابــري الصحيــة٥: إجــراء روتينــي أو وقائــي يطبــق بغــرض حمايــة صحــة اإلنســان ضمن 
ــة أو  أراضــي الدولــة مــن المخاطــر الناجمــة عــن المضافــات الغذائي

ــي  ــراض ف ــببة لألم ــة المس ــات الحي ــموم أو الكائن ــات أو الس الملوث

ــي   ــراض الت ــن األم ــئة ع ــر الناش ــن المخاط ــالف أو م ــذاء أو األع الغ

تنقلهــا النباتــات أو الحيوانــات أو منتجاتهــا أو مــن المخاطــر الناجمــة 

عــن أي مصــادر خطــر أخــرى فــي  الغــذاء.

ــة  ــة ذات الصل ــات المختص ــل الجه ــن قب ــة م ــروط المطلوب ــر والش ــات: المعايي ٤٣. املتطلب
ــة  ــة، وحماي ــة العام ــة الصح ــا حماي ــي قضاي ــة وتغط ــارة األغذي بتج

ــة. ــة العادل ــات التجاري ــتهلكين والممارس المس

ــص  ــدد خصائ ــة تح ــة المختص ــن الجه ــدة م ــمية معتم ــة رس ــية: وثيق ــة القياس ٤٤. املواصف
الغــذاء أو طــرق وعمليــات اإلنتــاج ذات العالقــة بضمــان ســالمة 

ــي والمعامــالت  ــج النهائ ــار المنت ــر اختب ــن معايي ــي تتضم ــل الت ــات وطــرق العم ــرارات والمتطلب ــن والق ــن االشــتراطات والقواني ٥   تتضم

وطــرق االنتــاج والفحــص والتفتيــش واعتمــاد وترخيــص المنتــج وتجهيــز الطــرق اإلحصائيــة ذات العالقــة وطــرق ســحب العينــات وطــرق 
تقييــم المخاطــر ومتطلبــات التعبئــة وبطاقــة المنتــج المتعلقــة مباشــرة بســالمة الغــذاء.
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الغــذاء وال يكــون تطبيقهــا إلزامــي، وقــد تشــمل أيضــا المصطلحــات 

والرمــوز والبيانــات والوصــف والتغليــف والتركيــب ووضــع العالمات 

ومتطلبــات بطاقــة البيــان التــي تطبــق علــى المنتــج أو طــرق وعمليات 

إنتاجــه.

ــه  ــن يمثل ــة أو م ــب العالق ــل صاح ــن قب ــزود م ــة ت ــة جمركي ــان اجلمركــي: وثيق ٤٥. البي
ــات المرتبطــة  ــع المعلوم تصــف الشحنة/اإلرســالية المســتوردة وجمي

بهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات الجهــات الجمركيــة الرســمية لــدول 

المجلــس.

ــس  ــدول مجل ــس ل ــة التقيي ــا هيئ ــي تصدره ــروط الت ــر والش ــة: المعايي ــة الفني ٤٦. الالئح
ــة. ــا الزامي ــة له ــون المطابق ــي وتك ــاون الخليج التع

٤٧. ســجالت قــراءة درجــات احلــرارة أثنــاء النقــل : ســجالت ورقيــة أو إلكترونيــة يتــم مــن خاللهــا 
ــدة  ــردة والمجم ــة المب ــل األغذي ــرارة نق ــة ح ــى درج ــرف عل التع

طيلــة الرحلــة، بإســتخدام أجهــزة قــراءه حــرارة مثــل الثيرموغــراف 

ــواء  ــذاء أو اله ــرارة الغ ــة ح ــاس درج ــة لقي ــة اإللكتروني أو االنظم

ــه. المحيــط ب

ــل  ــتورد لنق ــماح للمس ــة المختصــة  بالس ٤٨. الفســح / اإلفــراج املؤقــت: إجــراء تتخــذه  الجه
ــى مســتودعاته  ــاء الدخــول إل ــة مــن مين الشحنات/اإلرســاليات الغذائي

ــراج. ــرار رســمي بشــأن اإلف ــا، إنتظــارا لصــدور ق دون التصــرف به

٤٩. وســيلة النقــل: أي  مركبــة أو جــزء منهــا تســتخدم لنقــل األغذيــة ســواء عــن طريــق 
البــر أو الجــو أو البحــر.

 ٤. املبادئ العامة: 
يجــب أن تخضــع جميــع الشحنات/اإلرســاليات المســتوردة إلــى أي دولــة مــن الدول 

ــث  ــتوردة٦. حي ــة المس ــى األغذي ــة عل ــة متناســقة للرقاب ــات تنظيمي ــى متطلب األعضــاء إل

تخضــع هــذه المتطلبــات إلــى مراجعــة مســتمرة، كمــا ســتعمل دول مجلــس التعــاون علــى 

توحيــد بيئــة العمــل التنظيميــة الحاليــة ومواءمتهــا مــع متطلبــات هــذا الدليــل وآليــات 

التطبيــق الملحقــة به٧.

٦  يعد الدليل وثيقة الزامية التطبيق على االغذية المستوردة تنظم االجراءات المختلفة وتجانسها بين دول المجلس.

ــش بشــكل  ــق إجــراءات التفتي ــه بهــدف تطبي ــاء من ــل واالنته ــذا الدلي ــات العمــل الخاصــة به ــدول األعضــاء بإعــداد مســودة الي ٧  قامــت ال
ــن الــدول االعضــاء متوائــم فيمــا بي
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ســتعتمد إجــراءات المطابقــة والتدقيــق والتفتيــش علــى مبــدأ درجــة الخطــورة 

ــوع  ــى ن ــج  مباشــرة عل ــه، وســينعكس هــذا النه ــن تطبيق ــذي يمك ــى الحــد األقصــى ال إل

ــي. ــكل إيجاب ــاليات بش ــص  للشحنات/لإلرس ــت التخلي ــرار ووق وتك

ــدول  ــل ال ــن قب ــة م ــات القياســية الخليجي ــة والمواصف ــح الفني ستســتخدم اللوائ

المصــدرة كأســاس لتصديــر المنتجــات الغذائيــة لهــا، ويمكــن للــدول األعضــاء فــي حــاالت 

معينــة (كعــدم توفــر إشــتراطات لمتطلبــات فنيــة معينــة فــي اللوائــح الخليجيــة) الرجوع 

إلــى المعاييــر والمواصفــات الدوليــة المختلفــة فــي هيئــة الدســتور الغذائــي والمنظمــة 

ــر  ــدم توف ــد ع ــات عن ــة النبات ــة  لوقاي ــة الدولي ــة واإلتفاقي ــة الحيواني ــة للصح الدولي

مرجعيــة خليجيــة. 

ســتعمل جميــع الــدول  األعضــاء علــى توثيــق كافــة  إجراءاتهــا الرقابية بشــفافية 

ــدول  ــع ال ــب لجمي ــد الطل ــة عن ــة ومتاح ــراءات معلوم ــة اإلج ــتكون كاف ــوح، وس ووض

المصــدرة واألفــراد أصحــاب العالقــة.

ــراءات  ــق إج ــدة لتطبي ــاء جاه ــدول األعض ــي ال ــة ف ــات المختص ــعى  الجه ستس

ــة. ــا المختلف ــة ومتطلباته ــة الرقاب ــث أنظم ــن حي ــة م ــذ المختلف ــي المناف ــدة ف موح

ــة  ــاليات الغذائي ــة للشحنات/لإلرس ــة المصاحب ــق الصحي ــهادات والوثائ ــر الش تعتب

ــدول  ــى ال ــذا عل ــاء، ل ــدول األعض ــا ال ــي تطلبه ــية الت ــط الرئيس ــن الضواب ــتوردة م المس

المصــدرة ضمــان صحــة ودقــة وتطابــق الشــهادات والوثائــق الصحيــة الصــادرة عــن الجهات 

المختصــة أو الهيئــات المعتــرف بهــا رســميا لــدى هــذه الــدول مــع النمــاذج والمتطلبــات 

المحــددة فــي هــذا الدليــل ألنهــا ســتكون بإختصــار الركيــزة األساســية لتطبيــق األنظمــة 

الجديــدة وتســهيل إجــراءات المطابقــة.

علــى الــدول المصــدرة األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن اإلجــراءات المتعلقــة بالتدقيــق 

ــى  ــتنعكس عل ــا وس ــي دوله ــة ف ــة المتبع ــة األنظم ــع دق ــا م ــب تمام ــش ستتناس والتفتي

ــؤ  ــات التكاف ــار  إتفاقي ــن اإلعتب ــيؤخذ بعي ــا س ــا، كم ــلبا أو إيجاب ــش س ــراءات  التفتي إج

ــدأ  ــى مب ــدة عل ــة المعتم ــق األنظم ــد تطبي ــادل عن ــراف المتب ــات اإلعت ــادل  وإتفاقي والتع

ــتوردة.  ــة المس ــى األغذي ــورة عل ــة الخط درج

تحــدد الــدول االعضــاء ثــالث مســتويات مــن اإلجــراءات بنــاء علــى تلبيــة الــدول 

المصــدرة لمتطلباتهــا:
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مدى تكرار المطابقة للمتطلبات الخليجية- 

 إعتــراف البلــد المســتورد بأنظمــة الرقابــة فــي بلــد التصديــر» نظــام مماثــل» وإن - 

إختلفــت هــذه  األنظمــة مــن حيــث الشــكل العــام مــع مــا هــو مطبــق لديهــا.

ــم رســمي -  ــر لتقيي ــد التصدي ــي بل ــة ف ــة المتكافئة/المتعادل ــة الرقاب خضــوع  أنظم

معتمــد مــن الــدول األعضــاء.

تلتــزم الــدول األعضــاء بتطبيــق معاييــر متكافئــة بيــن  األغذيــة المنتجــة محليــا  

واألغذيــة المســتوردة بــدون تمييــز مــا دام ذلــك ممكنــا.

ــة  ــات الالزم ــال للمعلوم ــام والنشــط والفع ــادل الت ــدول األعضــاء بالتب ــزم ال تلت

حــول الوثائــق واإلجــراءات والمخالفــات عــن الشحنات/اإلرســاليات المختلفــة فيمــا بينهــا 

ــر  ــن المخاط ــالغ ع ــة  لإلب ــة واضح ــع  آلي ــزم بوض ــا تلت ــرى، كم ــدول االخ ــن ال وبي

ــة. ــاالت الطارئ والح

٥. املبدأ املبني على درجة اخلطورة ملتطلبات سالمة الغذاء: 
ــدأ درجــة الخطــورة  ــى مب ــة تعتمــد عل ــة تطبيقي ــم رؤي ــى تقدي ــل إل يهــدف هــذا الدلي

فــي الرقابــة علــى الغــذاء المســتورد، تقــوم علــى أســاس تقديــر وتصنيــف المخاطــر المرتبطــة 

ــات  ــن والجه ــوارد المنتجي ــن م ــا  لتمكي ــود منه ــتخدام المقص ــاً لإلس ــة طبق ــة المختلف باألغذي

ــال. ــذاء المقــدم للمســتهلك بشــكل كفــؤ وفع المختصــة مــن ضمــان ســالمة الغ

١٫٥. العوامــل التــي تؤخــذ بعــني اإلعتبــار عنــد تطبيــق نظــام الرقابــة علــى الغــذاء املبنــي علــى   درجــة 
اخلطورة:

- تصنيف األغذية املستوردة:
ســتصنف األغذيــة حســب صلتهــا المحتملــة باألمــراض المنقولــة بالغــذاء وفقــا 

ــى المعلومــات العامــة المتوفــرة  ــا. وســيعتمد فــي ذلــك عل ــي المقصــود منه لإلســتخدام النهائ

علميــا عــن مصــادر الخطــر والمخاطــر التــي تتضمنهــا أنــواع مختلفــة مــن األغذيــة، دون صلــة 

ــواردة.  ــاليات ال ــروف الشحنات/اإلرس ــأ وظ ــد المنش ــرة ببل مباش

إن عمل هذا النوع من التصنيف لألغذية سوف يستند إلى: 

مــدى إحتماليــة تلــوث الغــذاء بمصادر خطــر حيويــة ( بيولوجيــة) أو فيزيائيــة أو كيميائية • 

غيرها. أو 
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ــلة •  ــالل السلس ــداول خ ــات الت ــى عملي ــاء عل ــوث بن ــتويات التل ــادة مس ــة زي ــدى إحتمالي م

ــة. الغذائي

الخطر المحتمل على الصحة العامة للمجتمع• 

الخطر المحتمل على  فئة محددة من المجتمع.• 

 •
 تأثير السلوك االستهالكي في تعزيز المخاطر۸

ــة الخطــورة،  ــة ومتوســطة وقليل ــتويات: عالي ــالث مس ــى ث ــة إل ــف األغذي ــيتم تصني س

ــدة حــول  ــة الجدي ــة العلمي ــى مــا يســتجد مــن األدل ــاء عل ــف بن ــر هــذا التصني ــن أن يتغي ويمك

ــان. ــة اإلنس ــى صح ــا عل ــة وتأثيره ــراض المنقول ــة باألم ــا المحتمل صلته

- تاريخ مطابقة  األغذية املستوردة للمتطلبات خالل الفرتة املاضية:

ــن  ــة ع ــة منتظم ــة بصف ــات المختلف ــق المعلوم ــاء بتوثي ــدول األعض ــتقوم ال س

الشحنات/اإلرســاليات الغذائيــة المســتوردة والتــي تتضمــن مطابقتهــا للمتطلبــات مــن عدمه، 

لجمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات عــن  مــدى إمتثــال هــذه األغذيــة مــن حيــث المطابقــة 

بحســب بلــد المنشــأ والمســتورد ونتائــج التفتيــش الظاهــري ونتائــج التحاليــل المخبريــة 

ــن  ــي تؤخــذ بعي ــل الت ــن العوام ــا م ــة وغيره ــرة الماضي ــة الشــهادات خــالل الفت ومطابق

اإلعتبــار عنــد تصنيــف األغذيــة بحســب درجــة خطورتهــا.

ــر تؤخــذ  ــد التصدي ــة المختصــة فــي بل ــة المعلومــات الصــادرة مــن الجه مطابق

ــخ المطابقــة. ــم تاري ــد تقيي ــار عن ــن اإلعتب أيضــا بعي

 إن دراســة تاريــخ المطابقــة (لمنتجــي الغــذاء وبلــد المنشــأ) قــد يرتبــط بالطبيعة 

ــن  ــي تتضم ــة  الت ــورة واألغذي ــة الخط ــة عالي ــال األغذي ــي ح ــا ف ــذاء كم ــة للغ الخاص

مخــاوف خاصــة مــن قبــل المســتهلكين.

يتضمن  توثيق تاريخ المطابقة اإلشارة إلى:

دقة وصحة جميع الوثائق والشهادات واإلفادات المرفقة بالشحنة/اإلرسالية.• 

نتائج الكشف الظاهري وكذلك التحقق من هوية المنتج• 

نتائج الفحوصات المخبرية  المستهدفة لألغذية.• 

           يتضمن تاريخ المطابقة العناصر التالية:

ــي أو . ۱ ــج الغذائ ــى المنت ــددة عل ــنة مح ــالل س ــة خ ــات الملحوظ ــرات المخالف ــدد م ع

ــة. ــة المنتج ــورد أو الدول الم

٨  العامل االهم عند تحديد مستوى الخطورة للغذاء المعين وما يتبعه من اجراءات رقابية من قبل الجهات المختصة.
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نوع المخالفات وشدة خطورتها على صحة اإلنسان وحماية المستهلك.. ۲

ــة المســتجدة حــول نفــس المخالفــات وعــدم . ۳ التقاريــر المنشــورة والدراســات العلمي

ــة. المطابق

المعلومــات الــواردة مــن الجهــات الرقابيــة  المختصــة فــي بلــد التصديــر حــول عــدم . ٤

المطابقــة

المعلومات العامة المتحصل عليها من وسائل اإلعالم وغيرها.. ٥

 - شواهد ظهور أخطار جديدة أو ناشئة يف األغذية املستوردة: 

الجهــات المختصــة بــدول المجلــس ســوف تتفاعــل مــع الجهــات المختصــة فــي الدول 

األخــرى فــي تحديــد وإدارة المخاطــر ألي  مصــادر خطــر طارئــة فــي اإلمــدادات الغذائية.

فــي حالــة عــدم توفــر القــدرة الفنيــة لــدول المجلــس لرصــد أي مخاطــر جديــدة 

أو ناشــئة فــي الغــذاء المســتورد، فــان دول المجلــس تتوقــع مــن الجهــات المختصــة فــي 

الدولــة المصــدرة تطبيــق نفــس اإلجــراءات والضمانــات لألغذيــة فــي أســواقها المحليــة. 

- منهج السلسلة الغذائية وعالقته بسالمة األغذية:
تــدرك دول المجلــس بــأن أكثــر الوســائل ذات كفــاءة وفاعليــة للحــد مــن المخاطر 

التــي تنقلهــا األغذيــة للمســتهلك، هــي عــن طريــق تطبيــق إجــراءات الرقابة خــالل مرحلة 

اإلنتــاج األولــي والتصنيــع فــي بلــد المنشــأ. عــالوة علــى ذلــك، فــإن التفتيــش فــي منفــذ 

الدخــول يعــد وســيلة مهمــة جــداً لضمــان صالحية وســالمة األغذيــة المســتوردة.

تشــجع دول المجلــس الترتيبــات مــع الجهــات المختصــة فــي بلــد التصديــر لضمــان 

ســالمة األغذيــة أثنــاء عمليــة اإلنتــاج األولــي وعبــر السلســلة الغذائيــة

وهذا قد يتضمن خيارات وبدائل تعتمد على:

إنتــاج الغــذاء فــي أماكــن مرخصــة مــن الــدول المصــدرة وتخضــع لمراجعــة دول • 

مجلــس التعــاون.

ــدول •  ــاون وال ــس التع ــي دول مجل ــة ف ــات المختص ــن الجه ــم بي ــرات التفاه مذك

ــدرة. المص

إتفاقيات التكافؤ وتشمل فقرة المساواة/ التكافؤ.• 
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ــراءات •  ــادل إلج ــراف المتب ــمل اإلعت ــع وتش ــاق واس ــى نط ــة عل ــات التجاري اإلتفاقي

ــهادات. ــدار الش ــم إص ــش ونظ التفتي

٢٫٥ . نظام الرقابة على الغذاء املبني على درجة اخلطورة:

ســيعتمد التفتيــش فــي منافــذ الدخــول بإســتخدام نظــام الرقابــة علــى الغــذاء المبنــي 

علــى درجــة الخطــورة علــى:

ــات التفتيــش والمطابقــة لــكل •  ــد التصديــر المختلفــة ومتطلب  الشــهادات وإجــراءات بل

ــة. ــة الخليجي ــاً للوائــح الفني شحنات/إرســاليات األغذيــة وفق

نــوع وتكــرار التفتيــش والــذي يشــمل تدقيــق الوثائــق والفحــص الظاهــري ومطابقــة • 

المنتجــات (فحــص هويــة المنتــج) وأخــذ العينــات، والمســتحدثة مــن تطبيــق معاييــر 

نظــام الرقابــة علــى الغــذاء المبنــي علــى درجــة الخطــورة.

ــة بشــكل •  ــى مســتوى المطابق ــي عل ــذ الدخــول المبن ــي منف ــش ف ــق نظــام التفتي تطبي

يتوافــق مــع متطلبــات مجلــس التعــاون الخليجــي بمــرور الوقــت، علــى أن يتــم تأســيس 

مســتوى المطابقــة مــن خــالل تجميــع البيانــات وتحليلهــا، مــع تضميــن عوامــل المخاطر 

المســتهدفة مثــل (المســتورد، المصنــع / المنتــج، إســم العالمــة التجاريــة وبلــد المنشــأ).

تطبيــق إجــراءات تفتيــش خاصــة بنــاء علــى الضمانــات المقدمــة مــن الجهــة المختصــة • 

فــي بلــد التصديــر.

تصنــف األغذيــة المســتوردة إلــى ثــالث مســتويات وفقــا لدرجــة أو مــدى خطورتهــا 

علــى صحــة اإلنســان : عاليــة ومتوســطة  وقليلــة الخطــورة .

وســتعد لجنــة ســالمة األغذيــة الخليجيــة قوائــم بهــذه التصنيفــات إلعتمادهــا مــن 

المجلــس الــوزاري الخليجــي ، وســوف تتضمــن القائمــة إجــراءات وتكــرار عمليــات التفتيش 

ــى  ــا عل ــري) لتطبيقه ــات للفحــص المخب ــري وأخــذ العين ــال الكشــف الظاه ــا (مث ونوعه

مســتويات الخطــورة المختلفــة لألغذيــة وتحديثهــا تبعــا للمســتجدات العلميــة المتعلقــة 

بمصــادر الخطــر المحتملــة فــي الغــذاء.

تتضمــن اإلجــراءات التشــغيلية  لنظــام الرقابــة علــى الغــذاء المبنــي علــى   درجــة 

الخطــورة:
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تدقيق الوثائق لجميع الشحنات/اإلرساليات • 

الكشف/ الفحص الظاهري  بما في ذلك التحقق من هوية المنتج عند اللزوم.• 

سحب العينات الغذائية  والفحص المخبري عند اللزوم.• 

توافق التعليمات الخاصة والقواعد الخاصة بنوع وتكرار عمليات التفتيش• 

اليات تبادل المعلومات مع الجهة المختصة في بلد التصدير.  • 

التحقق من تطبيق  أنظمة الجودة  من قبل المستوردين وفقا للمتطلبات الرسمية.• 

يجــب علــى كل دولــة مــن الــدول األعضــاء تطبيــق أنظمــة متناســقة وفعالــة تســتند 

ــدأ درجــة الخطــورة لتحديــد نــوع وتكــرار خطــوات التفتيــش المتبعــة لضمــان  إلــى مب

ــن  ــة م ــتويات العالي ــز للمس ــهيالت والحواف ــم التس ــن تقدي ــذا يتضم ــذاء. وه ــالمة الغ س

ــال والمطابقــة.  اإلمتث

٦. الوثائق والشهادات الصحية: 

يجــب أن ترفــق جميــع الشحنات/اإلرســاليات الغذائيــة المســتوردة بوثائــق وشــهادات صحيــة 

أصليــة تصدرهــا  جهــات مختصــة فــي بلــد المنشــأ أو بلــد التصديــر، حيــث تشــهد بــان  محتويــات 

اإلرســالية مطابقــة لمتطلبــات االســتيراد الخليجيــة. وســيتم التحقــق مــن دقــة ومصداقيــة إصــدار 

هــذه الشــهادات والجهــات المختصــة الرســمية المعنيــة بهــا مــن قبــل دول المجلــس بشــكل دوري 

. منتظم

١٫٦. الوثائق والشهادات الصحية املطلوبة٩:
يجــب إرفــاق  شــهادات صحيــة أصليــة صــادرة عــن الجهــة المختصــة أو مــن هيئــة 

معتــرف بهــا رســميا فــي بلــد المنشــأ أو بلــد التصديــر مــع الشحنات/اإلرســاليات الغذائيــة 

تتضمــن نصــوص وإفــادات  تشــهد علــى إمتثــال ومطابقــة محتويــات اإلرســالية لمتطلبــات 

اإلســتيراد الخليجيــة، وكذلــك حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا لمتطلبــات الصحــة النباتيــة 

والصحــة الحيوانيــة ذات الصلــة.

يجــب أن تتضمــن الوثائــق والشــهادات الصحيــة الصــادرة عــن الجهــة المختصــة أو 

مــن الهيئــة المعتــرف بهــا رســميا أو أي جهــة أخــرى معنيــة فــي بلــد المنشــأ/بلد التصدير:

٩  ال يوجــد لــدى دول الخليــج اليــة معتمــدة وموحــدة الجــراءات المطابقــة، لــذا فــإن دول الخليــج تعتبــر ان الشــهادات المرفقــة ودقتهــا 
المفتــاح االساســي لضمــان إلتــزام النظــام الرقابــي والمنتجــات لمتطلبــات ســالمة الغــذاء.
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 ü بيان جمركي

 üإذن تسليم ١٠

 ü رخصة تجارية أو إذن /تصريح استيراد

 üشهادة صحية١١

 ü.قائمة التعبئة  / قائمة المحتويات

 ü شــهادة الذبــح الحــالل للحــوم والدواجــن، وشــهادة حــالل لألغذيــة المحتويــة علــى

مكونــات مصدرهــا منتجــات حيوانيــة ووفقــا للمتطلبــات الموضحــة فــي القســم ٦,٣ 

مــن هــذا الدليــل.

 ü ــة أو ــة أو  التغذوي ــان (اإلدعــاءات الصحي ــة البي ــت اإلدعــاءات فــي بطاق ــق تثب وثائ

ــزوم . ــد الل اإلدعــاءات االخــرى) عن

 ان اإلدعــاءات الصحيــة والتغذويــة تقبــل فقــط يف حــال إثبــات نصهــا مــن جهــات علميــة عامليــة معــرتف 
بهــا ومعتمــدة. 

 ü.سجالت قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم  

 ü ، ــس ــدول األعضــاء بالمجل ــي ال ــات المختصــة ف ــا الجه ــة  تطلبه ــق إضافي أي وثائ

ــة المختلفــة. ــة  الطــوارئ والحــوادث  الغذائي خاصــة فــي حال

يمكــن إعتمــاد الوثائــق والشــهادات الصحيــة اإللكترونيــة كبديــل عــن الوثائــق الورقيــة 

عنــد إعتمــاد األنظمــة اإللكترونيــة وتطبيقهــا فــي دول الخليــج.

٢٫٦. اإلفادات الصحية:
يجــب  ذكــر اإلفــادات الصحيــة بوضــوح فــي الجــزء الخــاص بهــا ضمــن النمــاذج 

المحــددة فــي الملحــق رقــم (٢) مــن هــذا الدليــل مــن قبــل  الجهــات المختصــة أو مــن 

تعتمــده فــي بلــد التصديــر أو بلــد المنشــأ، كضمــان أساســي لمطابقــة األنظمــة وســالمة 

ــي  ــة الت ــات المطابق ــن متطلب ــا م ــة وغيره ــات  الخليجي ــدرة للمتطلب ــات المص المنتج

ــل ملحــق. ــى شــكل دلي ــس عل ســتصدرها دول المجل

١٠  وثيقــة تصدرهــا شــركات الشــحن لشــركات التخليــص تتضمــن طبيعــة الناقلــة ومحتوياتهــا. تســتخدم هــذه الوثيقــة لبــدء االجــراءات 
الجمركيــة للتخليــص علــى البضائــع

ــة،  ــمية المختص ــة الرس ــة الرقابي ــا الجه ــزم ان تصدره ــه يل ــة، وعلي ــالمة االغذي ــي  لس ــب االول االساس ــي المتطل ــة ه ــهادة الصحي ١١  الش
بينمــا يمكــن إبــداء مرونــة بقبــول الوثائــق االخــرى الصــادرة عــن جهــات ذات صلــة، وبــكل االحــوال يجــب ان تطابــق الشــهادات النمــاذج 
 Codex المعتمــدة مــن قبــل دول المجلــس فــي ملحــق هــذا الدليــل والتــي اعتمــد فــي وضعهــا علــى وثيقــة مبــادئ الدســتور الغذائــي
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علــى الــدول المصــدرة ضمــان مطابقــة المنتجــات الغذائيــة أو المصادقة علــى مطابقة 

المنتجــات الغذائيــة لمتطلبــات البلــد المســتورد. ويجــب أن تحــدد الشــهادة الصــادرة من بلد 

التصديــر أن الغــذاء مطابــق لمتطلبــات البلد المســتورد (مثــال متطلبــات دول المجلس).

ــد التصديــر بــأن  يجــب اإلفــادة فــي الشــهادات والوثائــق الصحيــة الصــادرة عــن بل

ــس  ــي دول مجل ــة ف ــتيراد األغذي ــات إس ــي  بمتطلب ــة تف ــتوردة ذات الصل ــة المس األغذي

ــع  ــئ م ــراف المتكاف ــادل أو اإلعت ــراف المتب ــات اإلعت ــي إتفاقي ــاون الخليجــي، وال تغن التع

الــدول المصــدرة عــن ضمــان مطابقــة الجهــات المصــدرة داخــل هــذه الــدول لمتطلبــات 

ــي  ــس ف ــي دول المجل ــة ف ــات المختص ــق  الجه ــك ح ــد ذل ــا ال ُيفق ــس، كم دول المجل

التحقــق  بصفــة دوريــة مــن دقــة الشــهادات وتطبيــق األنظمــة المختلفــة فــي بلــد المنشــأ 

ــر. ــد التصدي أو بل

فــي حــال إصــدار الشــهادات الصحيــة فــي بلــد التصديــر أو بلــد المنشــأ مــن قبــل 

ــن   ــد أن تضم ــك البل ــي ذل ــة ف ــة المختص ــد  للجه ــا، ال ب ــدة لديه ــث معتم ــرف ثال ط

المصداقيــة والنزاهــة والحياديــة لهــذا الطــرف مــن خــالل نظــام إعتمــاد واضــح وفعــال.

ــع  ــز وتصني ــن تجهي ــالخ وأماك ــوم ( كالمقاصب/المس ــات اللح ــة منش ــد رغب عن

ــدء  ــل الب ــا قب ــان عليه ــس، ف ــى دول المجل ــر إل ــة بالتصدي ــدان األجنبي ــي البل اللحــوم) ف

بذلــك الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن قبــل دول المجلــس تضمــن تطبيــق متطلباتهــا 

ــر. ــد التصدي ــي بل ــات المختصــة ف ــع الجه ــة م ــة المبرم ــات الفني ــات اإلتفاقي أو متطلب
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الشهادة الصحية اخلاصة بتصدير األغذية املصنعة
 Food product is in conformity with the existingإن المنتج الغذائي مطابق للمتطلبات الخليجية.  

GCC requirements.  

تــم إجــراء عمليــات تــداول للمنتجــات الغذائيــة وفقــا 
للمتطلبــات الخليجيــة وفــي منشــأه غذائيــة خاضعــة 
للرقابــة مــن قبــل الجهــة الرقابيــة المختصــة و/ او 
الجهــة المخولــة رســميا، وتطبــق نظــام إدارة ســالمة 
ــا  ــب أو م ــام الهاس ــادئ نظ ــى مب ــتنادا إل ــذاء اس الغ

يماثلــه.

 The food product(s) was handled in accordance

 with the GCC requirements, at an establishment

that has been subjected to inspections by the com-

 petent authority and/or officially recognized body

 and implements a food safety management system

based on HACCP principles or an equivalent sys-

  .tem

الشهادة الصحية اخلاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها:
إن اللحــوم أو منتجــات اللحــوم مطابقــة للمتطلبــات 

الخليجيــة.
The meat/meat product is in conformity with the 

existing GCC requirements. 

إن مصــدر اللحــوم مطابــق لمعاييــر الصالحيــة 
لالســتهالك اآلدمــي المحــددة بواســطة المنظمــة 

الدوليــة لصحــة الحيــوان. 

The source of meat shall meet OIE criteria which 

related to fitness for human consumption.

ــد  ــص ومعتم ــلخ مرخ ــي مس ــات ف ــح الحيوان ــم ذب ت
ــس  ــي دول المجل ــة ف ــات المختص ــل الجه ــن قب م
ــة  ــة المختصــة للدول وتحــت إشــراف الجهــة الرقابي

ــدرة.   المص

Animals have been slaughtered in a slaughterhouse 

that is approved by the GCC authorities and is un-

der the supervision of the Competent Authority of 

exporting country.  

ــات خضعــت للفحــص  أن اللحــوم منتجــة مــن حيوان
قبــل الذبــح وبعــده مــن قبــل الجهــة الرقابيــة 

ــة. ــات الخليجي ــاً للمتطلب ــك وفق ــة وذل المختص

The meat is produced from animals that have been 

subjected to ante-mortem and post- mortem inspec-

tion by the Competent Authority, in accordance 

with GCC requirements. 

تــم إجــراء عمليــات تــداول اللحــوم ومنتجاتهــا وفقــا 
للمتطلبــات الخليجيــة وفــي منشــأه خاضعــة للرقابــة 
مــن قبــل الجهــة الرقابيــة المختصــة، وتطبــق نظــام 
إدارة ســالمة الغــذاء اســتنادا إلــى مبــادئ نظــام 

ــه.  الهاســب أو مــا يماثل

The meat and/or meat product was handled in ac-

cordance with the GCC requirements, at an estab-

lishment that has been subjected to inspections by 

the Competent Authority and implements a food 

safety management system based on HACCP prin-

ciples or an equivalent system.

تــم تطبيــق الممارســات البيطريــة الجيــدة فــي 
ــزات  ــا محف ــا فيه ــة (بم ــة البيطري ــتخدام األدوي اس
الحيوانــات  فــي  الزراعيــة  والكيماويــات  النمــو) 
الحيــة، وإن أيــة متبقيــات فــي اللحــوم متوافقــة مــع 

المتطلبــات الخليجيــة.

Good veterinary practice has been applied in use of 

veterinary medicines (including growth hormones) 

and agriculture chemicals in live animals, and any 

residues in meat comply with GCC requirements.

أن مصــدر اللحــوم ومنتجاتهــا لــم يتــم ذبحهــا بقصــد 
القضــاء علــى األمــراض أو التحكــم فيها.

The meat/meat product originates from animals 

that have not been slaughtered for the purpose of 

disease eradication  /control 

ــم  ــم يت ــات ل ــا حيوان ــوم ومنتجاته ــدر اللح أن مص
ــتثناء  ــع، باس ــي المَصن ــن الحيوان ــا بالبروتي تغذيته
تلــك مــن األســماك، ووفقــاً للمتطلبــات الخليجيــة.

The meat/meat product has not been derived from 

animals fed with processed animal protein, exclud-

ing fish meal, according to the GCC requirements. 
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الشهادة الصحية اخلاصة بتصدير احلليب ومنتجات احلليب١٢

ــات  ــة للمتطلب ــب مطابق ــات الحلي ــب أو منتج إن الحلي
ــة.  الخليجي

The milk/milk product is in conformity with the 

existing GCC requirements. 

أن مصــدر الحليــب أو منتجــات الحليــب حيوانات ســليمة 
وخاضعــة للفحــص البيطــري مــن قبــل الجهــة الرقابية 

المختصــة ومتوافقــة مــع المتطلبــات الخليجية.

The milk /milk product has been derived from 

healthy animals that are subject to the official 

veterinary service inspections and are in compli-

ant with GCC requirements.

تــم إجــراء عمليــات تــداول الحليــب أو منتجــات الحليب 
ــة  ــأه خاضع ــي منش ــة وف ــات الخليجي ــا للمتطلب وفق
للرقابــة مــن قبــل الجهــة الرقابيــة المختصــة، وتطبــق 
ــادئ نظــام  ــى مب ــذاء اســتنادا إل نظــام إدارة ســالمة الغ

الهاســب أو  مــا يماثلــه .

The milk/milk product was handled in accor-

dance with the GCC requirements, at an estab-

lishment that has been subjected to inspections 

by the Competent Authority and implements a 

food safety management system based on HAC-

CP principles or an equivalent system.

تــم تطبيــق الممارســات البيطريــة الجيــدة في اســتخدام 
األدويــة البيطريــة (بمــا فيهــا محفــزات النمــو) 
والكيماويــات الزراعيــة فــي الحيوانــات الحيــة، وإن أيــة 
ــة  ــب متوافق ــات الحلي ــب أو منتج ــي الحلي ــات ف متبقي

ــة. ــات الخليجي ــع المتطلب م

Good veterinary practice has been applied in use 

of veterinary medicines (including growth hor-

mones) and agriculture chemicals in live animals 

and any residues in milk or milk product comply 

with GCC requirements. 

الشهادة الصحية اخلاصة بتصدير بيض املائدة ومنتجات بيض املائدة

للمتطلبــات  مطابقــة  البيــض  منتجــات  أو  البيــض  إن 
. لخليجيــة ا

The eggs/ products are in conformity with 

the existing GCC requirements. 

ــر  ــق لمعايي ــض مطاب ــات البي ــض أو منتج ــدر البي إن مص
الصالحيــة لالســتهالك اآلدمــي المحــددة بواســطة المنظمــة 

ــوان. ــة لصحــة الحي الدولي

The source of eggs/egg products shall meet 

OIE criteria which related to fitness for hu-

man consumption.

ــض  ــات البي ــض أو منتج ــداول البي ــات ت ــراء عملي ــم إج ت
وفقــا للمتطلبــات الخليجيــة وفــي منشــأه خاضعــة للرقابــة 
مــن قبــل الجهــة الرقابيــة المختصــة، وتطبــق نظــام إدارة 
ــادئ نظــام الهاســب أو  مــا  ســالمة الغــذاء اســتنادا إلــى مب

ــه. يماثل

The eggs/egg products were handled in ac-

cordance with the GCC requirements, at an 

establishment that has been subjected to in-

spections by the Competent Authority and 

implements a food safety management sys-

tem based on HACCP principles or an equiv-

alent system.

أن مصــدر البيــض مــن طيــور لــم يتــم تغذيتهــا بالبروتيــن 
الحيوانــي المَصنــع، باســتثناء تلــك مــن األســماك، ووفقــاً 

للمتطلبــات الخليجيــة.

Eggs have not been derived from birds fed 

with processed animal protein, excluding fish 

meal according to the GCC requirements.  

١٢  يعــرف مصطلــح منتجــات االلبــان بحســب الدســتور الغذائــي (CAC STAN 206 -1999) بانــه اي منتــج يحتــوي فــي بطاقــة بيانــه علــى 
كلمــات او اشــارات او صــور تتصــل بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر بالحليــب او منتجــات الحليــب.



-٢٦-

الشــهادة الصحيــة اخلاصــة بتصديــر منتجــات االحيــاء البحريــة ذات االصــل حيوانــي۱۳ ( االســماك 
ــد) ــوكيات الجل ــريات وش ــات والقش ــمكية والرخوي ــات الس والمنتج

إن المنتجــات البحريــة ذات أألصــل الحيوانــي مطابقــة 
للمتطلبــات الخليجيــة. 

The products of aquatic animal origin are in con-

formity with the existing GCC requirements.

ــي  ــل الحيوان ــة ذات األص ــات البحري ــدر المنتج إن مص
مــن فصائــل غيــر ســامة وال ُتســبب أي عالمــات 

ــة. مرضي

The products of aquatic animal origin are derived 

from non toxic species that do not cause any sign 

of disease. 

ذات األصــل  البحريــة  األحيــاء  فــي حــال تربيــة 
ــة،  ــاج بحري ــق إنت ــزارع أو مناط ــن م ــي ضم الحيوان
فــان هــذه المناطــق خاضعــة للرقابــة علــى المتطلبــات 

ــة. ــة المختص ــة الرقابي ــل الجه ــن قب ــة م الصحي

Where aquatic animals are grown in farms or 

aquaculture production areas, hygiene require-

ments are under the control of the Competent 

Authority. 

إن المنتجــات البحريــة ذات األصــل الحيوانــي مطابقــة 
لمعاييــر الصالحيــة لالســتهالك اآلدمــي المحــددة 

ــوان.  ــة الحي ــة لصح ــة الدولي ــطة المنظم بواس

The products of aquatic animal origin shall meet 

OIE criteria which related to fitness for human 

consumption.  

ــي  ــل الحيوان ــة ذات األص ــاء البحري ــة األحي ــم تغذي ت
علــى أعــالف  صنعــت وفقــا لمتطلبــات التصنيــع 
ــاط  ــم بالنق ــر والتحك ــل المخاط ــام تحلي ــد ونظ الجي
ــات  ــة ملوث ــن أي ــة م ــؤه  وخالي ــا يكاف ــة  او م الحرج
فيزياويــة او كيميائيــة أو بيولوجيــة محظــورة دولية.

The aquatic animals 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. 

لــم يتــم تغذيــة األحيــاء البحريــة ذات األصــل الحيواني 
المســتزرعة علــى بروتيــن حيوانــي، باســتثناء مســحوق 
الســمك شــريطة ان ال يكــون مــن أســماك مســتزرعة 

مــن نفــس الجنــس.  

The cultured aquatic animals have not been fed 

with feed containing animal protein excluding 

fish meal from different species than the cultured 

one.

ــة ذات  ــات البحري ــداول المنتج ــات ت ــراء عملي ــم إج ت
ــي  ــة وف ــات الخليجي ــا للمتطلب ــي وفق ــل الحيوان األص
ــة  ــة الرقابي ــل الجه ــن قب ــة م ــة للرقاب ــأه خاضع منش
المختصــة، وتطبــق نظــام إدارة ســالمة الغــذاء اســتنادا 

ــه. ــا يماثل ــادئ نظــام الهاســب أو  م ــى مب إل

The products of aquatic animal origin were han-

dled in accordance with the GCC requirements, 

at an establishment that has been subjected to in-

spection by the Competent Authority and imple-

ments a food safety management system based on 

HACCP principles or an equivalent system.

الشهادة الصحية الزراعية/النباتية اخلاصة بتصدير النباتات ومنتجات النباتات الزراعية
ــات  ــات والمنتج ــى أن النبات ــهادة عل ــذه الش ــادق ه تص
ــم  ــد ت ــا ق ــواد األخــرى المذكــورة هن ــة أو الم النباتي
ــدة  ــراءات المعتم ــا لإلج ــا وفق ــا و/أو اختباره فحصه
المناســبة ووجــدت خاليــة مــن آفــات الحجــر الزراعــي 
ــع  ــع الوض ــق م ــتورد، وتتف ــد المس ــا البل ــي حدده الت
الحالــي لمتطلبــات الصحــة النباتيــة لــدى دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، بمــا فــي ذلــك تلــك اآلفــات غيــر 

ــح.  ــة للوائ ــة الخاضع الحجري

This is to certify that the plants, plant products 

or other regulated articles described herein have 

been inspected and/or tested according to appro-

priate 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-quar-

antine pests. 

١٣  يعــرف مصطلــح االحيــاء البحريــة بحســب (Aquatic Animal Health Code- 2012-OIE) بانــه اي منتــج مصــدره البحــر لالطــوار 
الحيــة مــن االســماك او الرخويــات او القشــريات او الشــوكيات او البرمائيــات، بمــا فيهــا البيــض واالنســجة المختلفــة ، يتــم الحصــول عليهــا 

مــن المــزارع المائيــة أو المصائــد البحريــة لغايــات االســتهالك االدمــي .
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٣٫٦. شهادات احلالل وشهادات الذبح احلالل:
يجــب التحقــق۱٤ مــن إرفــاق جميــع شحنات/إرســاليات اللحــوم ومنتجــات اللحــوم بشــهادة 

ــات  ــوم أو المنتج ــات اللح ــوم أو منتج ــت ان اللح ــي تثب ــالل الت ــح الح ــهادة الذب ــالل أو ش الح

التــي يدخــل فــي تركيبهــا مــواد مــن أصــل حيوانــي قــد تــم اإلشــراف عليهــا  بواســطة الهيئــات 

اإلســالمية المعتمــدة۱٥  فــي بلــد المنشــأ مــن قبــل دول المجلــس وحســب المتطلبــات والشــروط 

ــة المتبعــة بهــذا الشــأن. الخليجي

عنــد إنتــاج لحــوم أو منتجاتهــا فــي بلــد غيــر بلــد المنشــأ فــان علــى الجهــات المختصــة 

بهــذه الــدول إصــدار شــهادات حــالل تعــادل تلــك الشــهادة األصليــة الصــادرة مــن بلــد المنشــأ.

تخضــع جميــع النمــاذج الخاصــة بهــذه الشــهادات إلــى تلــك الموجــودة فــي الملحــق رقــم 

(٣) مــن هــذا الدليــل.

شهادة الذبح احلالل اخلاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها 
تــم الذبــح بمســلخ مجــاز مــن قبــل الجهــات 
ــة  ــراف هيئ ــت إش ــس وتح ــدول المجل ــة ب المختص
ــة  ــات المختص ــل الجه ــن قب ــة م ــالمية مصرح إس
وبحضــور  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  بــدول 
مفوضهــا، وذلــك باســتخدام الســكين وبأيــدي 
قصابيــن مســلمين وفــي مــكان ال يســمح فيــه بذبــح 

الخنازيــر. 

Slaughtering has occurred in an approved slaughter-

house and under the supervision of the designated 

Islamic Agency which has been approved by the 

concerned authorities in the GCC and in presence 

of the Islamic Agency representative, by Muslim 

butchers using the knife and in a place where swine 

is not permitted to be slaughtered.

ــدة)  ــردة او مجم ــة (مب ــوم الطازج ــأ اللح أن منش
ــى  ــر إل ــا التصدي ــموح لهم ــلخ مس ــة ومس ــن دول م
دول مجلــس التعــاون الخليجــي و مصدرها١حيوانــات 

حــالل.

The fresh meat (chilled or frozen)originated from a 

country and an establishment that is authorized to 

export Halal meat to GCC; and the animal source 

is Halal.

١٤   تقــوم دول الخليــج مــن خــالل لجانهــا المختصــة وبالتعــاون مــع الجمعيــات االســالمية فــي دول المنشــأ بالتحقــق واعتمــاد ونشــر قوائم 
باســماء المســالخ التــي تطبــق الذبــح الحــالل المعتمــدة لتصديــر اللحــوم فــي بلــد المنشــأ.

 GSO 2055 / ــم ــة رق ــات المواصفــة الخليجي ــر ومتطلب ــات والمؤسســات االســالمية ان تكــون متوافقــة مــع معايي ــى الهيئ ١٥   يجــب عل
2010 ، ان االعتمــاد المســبق لهــذه الهيئــات فــي بلــد المنشــأ يــؤدي تلقائيــا الــى اعتمــاد شــهادات الحــالل والذبــح الحــالل الصــادرة عنهــا 
للمنتجــات المصــدرة الــى دول الخليــج العربــي. ســيتم تحديــث قائمــة هــذه الهيئــات بشــكل مســتمر بنــاء علــى اســتيفائها للمتطلبــات 

والمعاييــر الخليجيــة .
ــواع  ــمل االن ــالمية وال تش ــريعة االس ــب الش ــذاء حس ــه كغ ــتهالك منتجات ــرح بإس ــوان مص ــي ان الحي ــالل يعن ــي الح ــدر الحيوان ١٦- المص
المحرمــة كالخنزيــر والحيوانــات البريــة والنباتــات الســامة والمنتجــات الغذائيــة المعدلــة وراثيــاً والكحــول وغيرهــا، او تعنــي انهــا 

ــة بهــذا الخصــوص.  ــة الخليجي ــات حــالل ذبحــت وفقــا لالشــتراطات الشــرعية المحــددة فــي اللوائــح الفني مــن حيوان
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شهادة الحالل لتصدير المنتجات من مصدر حيواني

ذات  منتجــات  علــى  المحتويــة  األغذيــة  أن 
ــوم  ــتقات اللح ــون ومش ــي كالده ــل حيوان أص
ــة  ــواد الغذائي ــات الم ــد مكون ــتخدمة كأح المس
المصنعــة (مثــل الجيالتيــن) قــد تــم اســتخالصها 
ــن  ــدة م ــالمية معتم ــة إس ــراف هيئ ــت إش تح
قبــل الجهــات المختصــة لــدول مجلــس التعــاون 
ــهادة  ــى ش ــاءاً عل ــع بن ــد الصن ــي بل الخليجــي ف
ــة  ــن هيئ ــادرة م ــة الص ــالل األصلي ــح الح الذب
إســالمية معتمــدة مــن قبــل الجهــات المختصــة 
ــد  ــي بل ــي ف ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل
المنشــأ للحــوم ، مــع التأكيــد علــى أن مشــتقات 
اللحــوم المســتخدمة فــي التصنيــع هــي ذات 
اللحــوم المذكــورة بشــهادة الذبــح الحــالل 

ــة.  األصلي

 Food Product of animal origin including fats & Meat 

derivatives (such as gelatin) used as one of the ingredi-

ents of the processed foods, have been extracted under 

the supervision of an Islamic Agency in the manufactur-

ing country and approved by the GCC on the basis of the 

original Halal certificate of the slaughtered animals is-

sued by an Islamic Agency approved by the GCC in the 

country of origin; assurance has been provided  that the 

meat and fat derivatives used in the food processing are 

the same ones covered by the original Halal certificates.  

٧. التفتيش والتخليص على األغذية املستوردة: 

يلخــص المرفــق رقــم (١) الخطــوات الالزمــة للتفتيــش والتخليــص على الشــحنات/

اإلرســاليات الغذائيــة المســتوردة، والتــي تعكــس بالضــرورة متطلبــات المواصفــات واللوائح 

الفنيــة الخليجيــة وحيثمــا إقتضــى األمــر معاييــر ومبــادئ المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة 

مثــل: هيئــة الدســتور الغذائــي والمنظمــة العالميــة الدوليــة لصحــة الحيــوان واإلتفاقيــة 

الدوليــة لوقايــة النباتــات.

١٫٧. حجز الشحنات/اإلرساليات أو التحفظ عليها:
تقــوم  الجهــات المختصــة بالحجــز والتحفــظ علــى الشحنات/اإلرســاليات وإصــدار 

ــز  ــون الحج ــة، ويك ــات الخليجي ــة للمتطلب ــدم المطابق ــوت ع ــد ثب ــك عن ــار بذل إخط

ــن األســباب بوضــوح. ــة رســمية تبي والتحفــظ   بطريق

تشــمل الحــاالت التــي يتــم الحجــز أو التحفــظ علــى الشحنات/اإلرســاليات فيهــا 

مــا يلــي:

عدم وجود قائمة المحتويات أو قائمة التعبئة• 

ــع •  ــة م ــق الصحي ــهادة والوثائ ــورة بالش ــة المذك ــاف األغذي ــق أصن ــدم تواف ع

الشحنة/اإلرســالية. محتويــات 

 ــــــــــــــــــــ

 ١٧. ان حجــز االرســالية او التحفــظ عليهــا ال يعنــي بالضــرورة رفضهــا ، وانمــا قــد يتــم هــذا االجــراء لحيــن اســتكمال متطلبــات التفتيــش 
داخــل المنطقــة الجمركيــة للتأكــد مــن ســالمتها ومطابقتهــا للمتطلبــات الصحيــة والمتطلبــات االخــرى 
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 عــدم  توفــر النســخة األصليــة للشــهادة الصحيــة أو رقــم المرجــع الخاص بالشــهادة • 

ــة اإللكترونية. الصحي

ان تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة قبل تاريخ اإلنتاج.• 

ان تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة بعد تاريخ الشحن.• 

ان يكون تاريخ اإلنتاج قبل تاريخ شهادة الذبح الحالل• 

أن ال ترفــق شحنات/إرســاليات اللحــوم والدواجــن بشــهادات أصليــة للذبــح الحــالل، • 

ــي  ــه ف ــا ورد تفصيل ــق منتجــات اللحــوم بشــهادات الحــالل وحســب م أو ان ال ترف

القســم (٣): التعاريــف ســابقا.

ــة •  ــات غذائي ــالخ أو منش ــي مقاصب/مس ــوم ف ــات اللح ــوم أو منتج ــرت اللح اذا حض

غيــر معتمــدة أو ان الشــهادة الحــالل صــادرة عــن هيئــة غيــر معتمــدة مــن قبــل 

ــس. دول المجل

وجــود أي مؤشــرات علــى التالعــب بختــم الرصــاص الجمركــي قبــل القيــام بعملية • 

. لتفتيش ا

اإلشتباه بأي عملية تزوير في الوثائق والشهادات الصحية المرفقة.• 

٢٫٧. الفسح/اإلفراج املؤقت:
للجهــات المختصــة الســماح بالفســح أو اإلفــراج المؤقــت عــن اإلرســالية فــي حــال 

ــع  ــرة، م ــة مباش ــالمة الغذائي ــة بالس ــر المرتبط ــة غي ــات المطابق ــتيفاء متطلب ــدم اس ع

ترتيبــات رقابيــة خــالل عمليــة الفســح / اإلفــراج قــد تتضمــن تقديــم ضمــان مالــي مــن 

ــان الجمركــي. ــى البي ــص الرســمي عل ــن التخلي ــدم التصــرف لحي المســتورد بع

يســمح باإلفــراج المؤقــت مــا لــم تكــن هنــاك أي اســباب متصلــة بإمكانيــة حــدوث 

تســممات، ومــا لــم يتــم تجــاوز مــدة الصالحيــة، ومــا لــم تكــن مــن األغذيــة المحظــورة 

ــدم التصــرف  ــة بع ــات مالي ــط بضمان ــراج يجــب ان يرتب ــرار اإلف ــا. إن ق ــا أو عالمي محلي

لحيــن إتخــاذ قــرار باإلفــراج النهائــي عنهــا.

ـــــــــــــــــــــــــ
١٨. الفســح أو االفــراج المؤقــت هــو اجــراء يتــم بموجبــه الســماح لمســتورد األغذيــة بنقــل محتويــات االرســالية الــى مــكان يخضــع لســيطرة 

كمســتوداته او مخازنــه مقابــل تعهــد  بضمــان مالــي وقانونــي بعــدم التصــرف بــاي جــزء لحيــن االنتهــاء مــن اســتكمال اجــراءات المطابقــة 

، ويســمح لــه بتداولهــا عنــد ثبــات مطابقتهــا وصالحياتهــا لالســتهالك اآلدمــي ، وبغيــر ذلــك يتعهــد بتنفيــذ قــرار الجهــة المختصــة باعــادة 

التأهيــل او اعــادة التصديــر أو االتــالف أو اي قــرار آخــر.
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يمكــن الســماح بالفســح أو اإلفــراج المؤقــت  فــي حــال وجــود مخالفــات ال تؤثــر فــي 

ســالمة الغــذاء، وفــي هــذه الحالــة تكــون قــرارات التــداول مرتبطــة  بتقديــم ضمــان مالــي 

مكتــوب بعــدم التصــرف لحيــن اإلفــراج النهائــي، ويؤخــذ بعيــن اإلعتبــار وجــود الشــحنة/

اإلرســالية علــى أراضــي الــدول  األعضــاء أو فــي مياههــا االقليمية.

إلســتكمال إجــراءات المطابقــة وفقــاً للمتطلبــات الخليجيــة للشحنات/لإلرســاليات 

التــي تــم التحفــظ عليهــا قــد يتــم الطلــب مــن المســتورد مــا يلــي:

معلومــات إضافيــة تتعلــق بالشحنة/باإلرســالية مــن المصنــع أو المصــدر أو الجهــة • 

الرســمية فــي بلــد المنشــأ و/أو البلــد المصــدر تدعــم مطابقــة منتجاتــه للمتطلبــات 

لخليجية ا

إعادة التحليل في مختبرات معتمدة للعينات غير المطابقة.• 

إعادة تأهيل اإلرسالية للتوافق مع المتطلبات الخليجية.• 

تحويل اإلرسالية إلستخدامات غير اإلستهالك اآلدمي.• 

إعادة التصدير لبلد المنشأ أو بلد التصدير أو أي بلد آخر حسب واقع الحال.• 

اإلتالف القانوني تحت إشراف الجهة المختصة.• 

يمكــن الطلــب مــن المســتورد تقديــم ضمانــات ماليــة محــددة عنــد التحفــظ علــى 

الشحنات/اإلرســاليات بســبب نقــص فــي الوثائــق المرفقــة عــدا الشــهادات الصحية وشــهادات 

ــة  ــا الجه ــبة تحدده ــدة مناس ــوم أو خــالل م ــدة ١٥ ي ــظ لم ــذا التحف ــون ه الحــالل. ويك

المختصــة. يقــدم بعدهــا المســتورد بتقديــم الوثائــق المطلوبــة أو يعيــد تصديــر الشــحنة 

ــة  ــادئ التوجيهي ــع  المب ــق م ــا يتواف ــر بم ــد آخ ــأ أو أي بل ــد المنش ــى بل ــالية إل / اإلرس

للتجــارة الدوليــة بهــذا الخصــوص.

وبــكل األحــوال تحتفــظ الجهــات المختصــة بحقهــا فــي إجــراء الحجــز 

والتحفــظ اإلحتــرازي  علــى أي شحنة/إرســالية بهــدف حمايــة صحــة المســتهلك

  ( مثــال:  فــي حــال نقــص وشــح الدالئــل العلميــة علــى إمكانيــة وجــود خطــر محتمــل 

يتصــل بإرســالية معينــة)، وهــذا يتضمــن رفــض أو/و إعــادة تصديــر الشحنة/اإلرســالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٩. تشــير اتفاقيــة التجــارة العالميــة واتفاقيــة االجــراءات الصحيــة والصحــة النباتيــة الــى جــواز اللجــوء للحجــز التحفظــي عنــد الحاجــة 

لذلــك ، وان  دول المجلــس إذ تحتفــظ بحقهــا فــي مثــل هــذا االجــراء لتــدرك أن اللجــوء لــه يجــب أن يكــون بالحــدود الدنيــا الممكنــة ، 

وعــدم اســتخدامه ألي غايــة بخــالف تجنــب األخطــار المتوقعــة علــى صحــة المســتهلكين. 
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٣٫٧. احلجز التلقائي لألغذية:
تحجز األغذية بشكل تلقائي في منفذ الدولة المستوردة في الحاالت التالية :

اذا ثبت وبشكل متكرر عدم مطابقة الغذاء المستورد لمتطلبات المطابقة• 

ــا •  ــج وفق ــي دول الخلي ــا ف ــور تداوله ــة المحظ ــة األغذي ــن قائم ــذاء ضم اذا كان الغ

ــاء. ــدول االعض ــي ال ــة ف ــات المختص ــرارات الجه لق

اذا كان  الغذاء مرفوض فعليا من دول أخرى .• 

إذا كان الغــذاء مســتوردا مــن بلــد أو منطقــة تــم اإلبــالغ عن وجــود مخاطر صحيــة بها.• 

٨. األغذية املستوردة لغايات غري جتارية: 
تشمل األغذية المستوردة لغايات غير تجارية ما يلي:

األغذية ذات اإلستخدام الشخصي كما حددت بوضوح في اللوائح الخليجية.- 

ــن -  ــي ل ــة والت ــات والبحــوث العلمي ــتوردة لقصــد إجــراء الدراس ــة المس ــات األغذي عين

ــي. ــتهالك اآلدم ــتخدم لإلس تس

عينــات العــرض والتســويق غيــر المخصصــة للبيــع والمرفقــة بوثائــق صحيــة والمــدون - 

علــى بطاقــة بيانهــا: «عينــة مجانيــة «

عينات األغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات شريطة أن:- 

يقوم المستورد بضمان صالحية تلك األغذية للغرض المقصود منها• 

ال يتم بيعها أو توزيعها خارج مكان المعرض أو بعد انتهائه.• 

ــة  ــات المطابق ــن بعــض متطلب ــة م ــر تجاري ــات غي ــة المســتوردة لغاي ــى األغذي تعف

الخليجيــة الــواردة فــي هــذا الدليــل أو فــي اللوائــح الفنيــة ذات الصلــة. وقــد تقــوم الجهــة 

المختصــة بســحب العينــات لتحليلهــا مخبريــا للتأكــد مــن صالحيتهــا إذا اقتضــت الضرورة 

ذلك 

٩. األغذية احملظور إستريادها إلعتبارات تتعلق بالسالمة الغذائية: 
يحظــر إســتيراد األغذيــة التاليــة وتعــد مرفوضــة تلقائيــا مــن منفــذ الوصــول دون 

الحاجــة للتفتيــش عليهــا وهــي :
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الشحنات/اإلرساليات غير المرفقة بوثائق صحية من بلد المنشأ / بلد التصدير.• 

األغذية الواردة من مناطق الحظر الصحي التي تتضمن بالغات/إخطارات عالمية.• 

األغذيــة المرفوضــة مــن دول أخــرى ألســباب تتعلــق  بالســالمة الغذائيــة وتشــير إلــى • 

ــات  ــر بيان ــا. أو توف ــررة علمي ــون مب ــي وتك ــذاء لإلســتهالك اآلدم ــة الغ ــدم صالحي ع

كافيــة بــأن الغــذاء غيــر مأمــون لإلســتهالك االدمــي.

األغذيــة المحرمــة شــرعا حســب اللوائــح الفنيــة الصادرة عــن هيئــة التقييــس الخليجية • 

(مــن منظــور المالئمة)

ــة •  ــريعات الخليجي ــتنادا للتش ــة إس ــة ممنوع ــواد مضاف ــى م ــة عل ــة المحتوي األغذي

والدوليــة.

ــي •  ــتهالك اآلدم ــة لإلس ــر صالح ــة غي ــات بري ــات أو نبات ــادر حيوان ــن مص ــة م األغذي

ــة. ــة والدولي ــريعات الخليجي ــتنادا للتش إس

ــة ذات •  ــرارات أو إخطــارات خليجي ــى ق ــاء عل ــة بن ــة  محظــورة ألســباب صحي أي اغذي

صلــة.

األغذية التي تتطلب إهتماما خاصا يف إجراءات الرقابة:- 

ــالل  ــة خ ــة الغذائي ــراءات الرقاب ــي إج ــا ف ــا خاص ــة إهتمام ــة التالي ــب األغذي تتطل

ــي : ــول وه ــذ الدخ ــا لمناف ــد وروده ــق عن ــش، والتدقي ــة التفتي عملي

األغذية المستوردة ألول مرة.• 

ــد •  ــأ أو بل ــد المنش ــي بل ــة ف ــالمة الغذائي ــات الس ــة لمتطلب ــر المطابق ــة غي األغذي

ــر. التصدي

األغذيــة التــي يبيــن تاريخهــا تكــرار عــدم المطابقــة لمعاييــر الســالمة الغذائيــة • 

ــة. ــات الخليجي حســب المتطلب

ــة •  ــر المرتبط ــة غي ــدم المطابق ــبب ع ــرى بس ــن دول أخ ــة م ــة  المرفوض األغذي

ــرة. ــة مباش ــباب صحي بأس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوان  ــة لصحــة الحي ــة الموثقــة ، وخاصــة تلــك البالغــات الصــادرة عــن المنظمــة الدولي ــى البالغــات العالمي ٢٠. تعتمــد دول المجلــس عل
ــذار  ــة (االن ــارات الخليجي ــع االخط ــر موق ــى تطوي ــا عل ــل حالي ــة ، وتعم ــات االقليمي ــة والبالغ ــة الغذائي ــات الرقاب ــة لهيئ ــبكة الدولي والش

ــر). الخليجــي المبك

٢١. تعتمــد دول المجلــس اساســا علــى متطلباتهــا لضمــان الصالحيــة لالســتهالك االدمــي اخــذة بعيــن االعتبــار لوائحهــا الفنيــة ومتطلباتهــا 
الخاصــة كاالغذيــة الحــالل ، والتوافــق مــع توصيــات وقــرارات المنظمــات الدوليــة مثــل الكودكــس المتعلقــة بســالمة االغذيــة.

٢٢. باالضافــة لتشــديد عمليــات الرقابــة والتدقيــق والتفتيــش ، قــد تشــمل اجــراءات (االهتمــام الخــاص) متطلبــات ووثائــق وحتــى زيــارات 

تفتيشــية لبلــد المنشــأ او بلــد التصديــر.
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١٠. األغذية احملظور إستريادها إلعتبارات تتعلق بالتدابري الصحية والصحة النباتية: 
لــدول المجلــس حســب تقديرهــا ورؤيتهــا حظــر إســتيراد وإدخــال أي إرســالية غذائيــة 

يمكــن أن تشــكل خطــرا علــى الصحــة العامــة أو صحــة الحيــوان أو النبــات أو تلــك التــي قــد 

تشــكل خطــرا بيئيــا محتمــال.

ويخضع مثل هذا الحظر لإلعتبارات التالية:

يستند فرض الحظر ورفعه إلى األدلة العلمية والبالغات الدولية المعتمدة. • 

ــه •  ــيتم إبالغ ــس س ــن دول المجل ــة م ــل أي دول ــن قب ــه م ــر أو رفع ــرض الحظ ــرار بف أي ق

لألمانــة العامــة للمجلــس والتــي تقــوم بدورهــا  بالتأكــد مــن موائمــة القــرار وتعميمــه علــى 

دول المجلــس حســب مقتضــى الحــال.

لحيــن تأســيس نهــج خليجــي موحــد بهــذا الخصــوص تحتفــظ كل دولــة مــن دول المجلــس • 

بصالحيتهــا فــي فــرض الحظــر أو رفعــه لحمايــة المســتهلكين فيهــا إســتنادا إلــى نفس األســس 

الــواردة فــي هــذا الدليــل.

ســتقوم أمانــة المجلــس بنشــر بالغــات رســمية عــن الحظــر فقــط بعــد الدراســة المعمقــة • 

ــة  ــة معين ــدات دول ــى تأكي ــدول األعضــاء، أو إســتنادا إل ــل ال ــى النشــر مــن قب ــاق عل واإلتف

إعتمــادا علــى نفــس األســس فــي حالــة قــرار إحــدى الــدول بإتخــاذ قــرار فــردي بالحظــر 

ألمــور متعلقــة بالخطــر فــي مــكان محــدد فيهــا فقــط. 

________________________

٢٣. قــرارات الحظــر تخضــع لالعتبــارات العلميــة واالعتبــارات العلميــة الدوليــة ذات العالقــة، وتهــدف دول الخليــج كبقيــة دول العالــم الــى 
حمايــة مســتهلكين الغــذاء لديهــا مــن اي اخطــار مســتجدة او يتــم االبــالغ عنهــا او تثبــت الدراســات الحديثــة خطرهــا . كمــا اوصــت بذلــك 

اتفاقيــة الصحــة النباتيــة كاحــد اتفاقيــات التجــارة الدوليــة. 



-٣٤-



-٣٥-

ملحق رقم (1)
خمطط اجراءات (خطوات )

الرقابة على الغذاء املستورد
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يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ذفانم ربع ةدوتسملا ةيذغألا ىلع ةيباقرلا تائارجإلا– يقفدت راسم

ةدروتسملا ةلودلل يدودحلا ذفنملا ىلإ ءاذغلا ةيلاسرإ لوصو

ًاينورتكلإ وأً ايودي جذامنلا ةئبعتب يكرمجلا نايبلا ىلع لوصحلل دادعإلاب دروتسملا موقي

ةروطخلا أدبم ىلع اءانب ءاذغلا ىلع شيتفتلا عون ديدحتب ةصتخملا ةهجلا موقت

.اهب ةصاخلا ةيحصلا تاداهشلاو قئاثولا ةعجارمو ةيلاسرإلا يف ةيئاذغ ةدام لكل تامولعملا لامكتسا

.تاداهشلاو قئاثولاو تامولعملا ةفاك ميدقتب دروتسملا موقي

 ةبسن بسح ءاذغلا ةيلاسرإل يسحلاو يرهاظلا صحفلاب مايقلا
ةلود لك يف شيتفتلا راركتو

.تاداهشلاو قئاثولا لامكتسال دهعتب لوبقلا امإ-
تاداهشلاو قئاثولا لامكتسا نيحل ةيلاسرإلا زجح وأ-

ةقباطم  ةقباطم ريغ

يربخملا ليلحتلاو تانيعلا بحس

قباطم قباطم ريغ
.ربتخملا يف اهيلحتل تانيعلا ذخاو ةيلاسرإلا زجح امإ-
/دالبلا جراخ اهريدصت ةداعإ بلطو ةيلاسرإلا ضفر وأ-
اهنم صلختلا

قباطم

قباطم ريغ

 صلختلا/دالبلا جراخ اهريدصت ةداعإ بلطو ةيلاسرإلا ضفر
اهنم

 شتفملا لبق نم جذومنلا ىلع يئاهنلا عيقوتلاو جئاتنلا قيثوت
صتخملا يئاذغلا

ةيلاسرإلا حسف
صتخملا يئاذغلا شتفملا لبق نم جذومنلا ىلع يئاهنلا عيقوتلاو جئاتنلا قيثوت

 هنإف,ةينورتكلإلاا تاداهشلل ةبسنلاب
 ةعباتم ماظن قيرط نع اهتعباتم متت

 مقر بسح ةينورتكلإلا تاداهشلا
 ةصتخملا ةهجلا نم رداصلا ةداهشلا

أشنملا دلب يف
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 ملحق رقم (2)

مناذج الشهادات الصحية الالزمة لتصدير
االغذية املختلفة اىل دول اخلليج العربي
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 المصنعة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية األغذيةتصدير الخاصة بصحية الشهادة ال): ١نموذج رقم (
 

  العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول إلى المصنعة األغذية لتصدير شهادة صحيةال

 

Health Certificate for Export of Processed Food 

 Products to GCC Countries 

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

  Name االسم  Place of Issue مكان اإلصدار

  Address العنوان  Date of Issue تاريخ اإلصدار
      
      
      

      

 Consignee (importer) I.4 المرسل إليه (المستورد) Competent/Certifying Authority 1.3 الجهة الرقابية المختصة

  Name االسم  Address العنوان
      

  Address العنوان Country of origin I.5 بلد المنشأ *ISO code رمز األيزو
        

        

 Country of بلد الوصول *ISO code رمز األيزو

Destination 

I.6    

        

        

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

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 شهادة الحالل 
 

I.9 Halal Certificate  

                            :Source مصدرها:                :Certificate  No رقم الشهادة
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل
Dispatch 

I.11 بلد الوصول /منفذ الدخول Border of Entry/Country of 
Destination 

I.10 

      

      

 Means of transport/conveyance I.12 وسيلة النقل Vehicle Identification No. I.13 وسيلة النقلالرقم التعريفي/هوية 
  By Air 1 جوي   

       

  By Sea 1 بحري Temperature of Food product I.14 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
       

  By Road 1 بري  Ambient درجة حرارة الغرفة
      Chilled مبرد
      Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:    Commodities Certified for: I.15 

  Other        �  أخرى      After Further Process      �  بعد معالجة إضافية :Human Consumption Directly                �   :مباشرة االستهالك اآلدمي

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products I.16 

Total Weight  Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name Treatment Type HS-Code 
Name & Description of 

Food 
 

الكليالوزن   
رقم 

 ٢٤/الدفعةالتشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

بند التعرفة   نوع المعالجة
 الجمركية

 اسم ووصف المادة الغذائية

 Health Attestation I.17 اإلفادة الصحية

    .Food product is in conformity with the existing GCC requirements   إن المنتج الغذائي مطابقا للمتطلبات الخليجية.

تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه غذائية خاضعة 
/ او الجهة المخولة رسميا، وتطبق نظام إدارة سالمة وللرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة 

 استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله.الغذاء 

The food product(s) was handled in accordance with the GCC 

requirements, 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.   

 

أنا الموقـع أدنـاه المسئول المختص أفيد بأن البضاعـة الواردة أوصافها أعـاله تستوفي جميع 
 الشروط الصحية الواردة في الشهادة.

I the undersigned, authorized person, certify that the good described 

above meets all the requirements mentioned in this certificate. 
 

  Responsible body for signature الجهة الرسمية المختصة المخولة بالتوقيع

25الختم الرسمي  Official Stamp.  

  Name االسم  
     

  Position الوظيفة Date التاريخ
     

     

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
٢٤

ت المختصة في بلد المنشأ هذه المعلومات مهمة لغايات التتبع وسحب المنتج، ويمكن ان يبدأ المنتج في تعبئتها في حين تستكملها وتصادق عليها الجها  
 او بلد التصدير.

٢٥
 .قبول بدائل المصادقة الحديثة من غير االختام إذا تم التاكد من مصداقيتها وعدم امكانية حدوث تالعب بهايمكن   
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 صفحة 30

 إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اللحوم ومنتجاتهتصدير الخاصة بصحية الشهادة ال): ٢نموذج رقم (
 

العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول إلى منتجاتها و اللحوم لتصدير صحية الشهادة   

Health Certificate for Export of Meat 

 and Meat Products  to GCC Countries 

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

  Name االسم  Place of Issue مكان اإلصدار

  Address العنوان  Date of Issue تاريخ اإلصدار
      

      
      

      

 Consignee (importer) I.4 المرسل إليه (المستورد) Competent/Certifying Authority 1.3 الجهة الرقابية المختصة

  Name االسم  Address العنوان
      

  Address العنوان Country of origin I.5 بلد المنشأ *ISO code رمز األيزو
        

        

 Country of بلد الوصول *ISO code رمز األيزو

Destination 

I.6    

        

        

 Producer/Slaughterhouse Est. I.7 الشركة الصانعة/المسلخ Packing Est. (if applicable) I.8 الشركة المعبأة (إن وجد)
      

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 ٢٦الحالل الذبح شهادة 
 

I.9 Halal Slaughtering Certificate  

                            :Source مصدرها:                :Certificate  No رقم الشهادة
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل
Dispatch 

I.11 بلد الوصول /منفذ الدخول Border of Entry/Country of 
Destination 

I.10 

      

      

 Means of transport/conveyance I.12 وسيلة النقل Vehicle Identification No. I.13 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
  By Air 1 جوي   

       

  By Sea 1 بحري Temperature of Food product I.14 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
       

  By Road 1 بري  Ambient درجة حرارة الغرفة
      Chilled مبرد
      Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:    Commodities Certified for: I.15 

  Other        �  أخرى      After Further Process      �  بعد معالجة إضافية :Human Consumption Directly                �   مباشرة: االستهالك اآلدمي

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products I.16 

Total Weight  Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name Treatment Type HS-Code Name & Description of Food 

الكليالوزن    
رقم 

 /الدفعةالتشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

بند التعرفة   نوع المعالجة
 الجمركية

 اسم ووصف المادة الغذائية

صحيةاإلفادة ال  Health Attestation I.17 

 The meat/meat product is in conformity with the existing GCC“  .الخليجيةمطابقة للمتطلبات  إن اللحوم أو منتجات اللحوم

requirements.  

 

إن مصدر اللحوم مطابق لمعايير الصالحية لالستهالك اآلدمي المحددة بواسطة المنظمة الدولية 
 ).OIEالحيوان (لصحة 

The source of meat shall meet OIE criteria which related to fitness for 

human consumption. 

 

في دول المجلس وتحت  لجهات المختصةتم ذبح الحيوانات في مسلخ مرخص ومعتمد من قبل ا
   للدولة المصدرة. الجهة الرقابية المختصة إشراف

Animals have been slaughtered in a slaughterhouse that is approved 

by the GCC authorities and is under the supervision of the Competent 

Authority of exporting country 

 

أن اللحوم منتجة من حيوانات خضعت للفحص قبل الذبح وبعده من قبل الجهة الرقابية المختصة 
 .الخليجيةلمتطلبات وذلك وفقًا 

The meat is produced from animals that have been subjected to ante-

mortem and post- mortem inspection by the Competent Authority, in 

accordance with GCC requirements. 

 

عة للرقابة من وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه خاضاللحوم ومنتجاتها تم إجراء عمليات تداول 
تطبق نظام إدارة سالمة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام الهاسب أو و قبل الجهة الرقابية المختصة، 

  .ما يماثله

The meat and/or meat product was handled in accordance with the 

GCC requirements, 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.

 

تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام األدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) 
مع المتطلبات أية متبقيات في اللحوم متوافقة  وٕان ،والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية

 .الخليجية

Good veterinary practice has been applied in use of veterinary 

medicines (including growth hormones) and agriculture chemicals in 

live animals, and any residues in meat comply with GCC requirements.

 

 The meat/meat product originates from animals that have not been .حيوانات لم يتم ذبحها بقصد القضاء على األمراض أو التحكم فيهاومنتجاتها أن مصدر اللحوم 

slaughtered for the purpose of disease eradication /control 

 

تغذيتها بالبروتين الحيواني المَصنع، باستثناء تلك من  حيوانات لم يتمومنتجاتها أن مصدر اللحوم 
 .الخليجيةللمتطلبات األسماك، ووفقًا 

The meat/meat product has not been derived from animals fed with 

processed animal protein, excluding fish meal, according to the GCC 

requirements.  

 

المختصة المخولة بالتوقيعالجهة الرسمية   Responsible body for signature  

  .Official Stamp الختم الرسمي

والوظيفة االسم Date التاريخ  Name & Position  
     

                                                           
٢٦

 تصدر الهيئة االسالمية المعتمدة شهادة الذبح الحالل وتعطيها رقما خاصا بها  
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صفحة 

 إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٢٧حليبالحليب ومنتجات التصدير الخاصة بصحية الشهادة ال): ٣نموذج رقم (
 

إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج  يب ومنتجات الحليبالحلالشهادة صحية لتصدير 
 العربية

 
 

Health Certificate for Export of Milk , and Milk Products  
 To GCC Countries  

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

  Name االسم  Place of Issue مكان اإلصدار

  Address العنوان  Date of Issue تاريخ اإلصدار
      
      
      

      

 Consignee (importer) I.4 المرسل إليه (المستورد) Competent/Certifying Authority 1.3 الجهة الرقابية المختصة

  Name االسم  Address العنوان
      

  Address العنوان Country of origin I.5 بلد المنشأ *ISO code رمز األيزو
        

        

 Country of بلد الوصول *ISO code رمز األيزو

Destination 

I.6    

        

        

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

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      

 لمنتجات االلبانشهادة الحالل 
 

I.9 Halal Certificate for Dairy Products  

                            :Source مصدرها:                :Certificate  No رقم الشهادة
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل
Dispatch 

I.11 بلد الوصول /منفذ الدخول Border of Entry/Country of 
Destination 

I.10 

      

      

 Means of transport/conveyance I.12 وسيلة النقل Vehicle Identification No. I.13 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
  By Air 1 جوي   

       

  By Sea 1 بحري Temperature of Food product I.14 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
       

  By Road 1 بري  Ambient درجة حرارة الغرفة
      Chilled مبرد
      Frozen مجمد

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:    Commodities Certified for: I.15 

  Other        �  أخرى      After Further Process      �  بعد معالجة إضافية :Human Consumption Directly                �   مباشرة: االستهالك اآلدمي

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products I.16 

Total Weight  Batch/Lot No. No Packages Expiry Date Production Date Brand Name Treatment Type HS-Code 
Name & Description of 

Food 
 

الكليالوزن   
رقم 

 /الدفعةالتشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

بند التعرفة   نوع المعالجة
 الجمركية

 اسم ووصف المادة الغذائية

 Health Attestation I.17 اإلفادة الصحية

 The milk/milk product is in conformity with the existing GCC  الخليجية.للمتطلبات مطابقة  حليبأو منتجات ال حليبال إن

requirements  
 

حيوانات سليمة وخاضعة للفحص البيطري من قبل  حليبالأو منتجات  حليبالأن مصدر 
 الجهة الرقابية المختصة ومتوافقة مع المتطلبات الخليجية.

The milk /milk product has been derived from healthy animals that 
are subject to the official veterinary service inspections and are 

compliant with GCC requirements. 

 

وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه  حليبأو منتجات ال حليبتم إجراء عمليات تداول ال
خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سالمة الغذاء استنادا إلى 

 . مبادئ نظام الهاسب أو  ما يماثله

The milk/milk product was handled in accordance with the GCC 

requirements, 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. 

 

تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام األدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) 
 حليبأو منتجات ال حليبإن أية متبقيات في الوالكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية، و

 متوافقة مع المتطلبات الخليجية.

Good veterinary practice has been applied in use of veterinary 

medicines (including growth hormones) and agriculture chemicals in 

live animals and any residues in milk or milk product comply with 
GCC requirements.  

 

  Responsible body for signature الجهة الرسمية المختصة المخولة بالتوقيع

  .Official Stamp الختم الرسمي

  Name االسم  
     

  Position الوظيفة Date التاريخ
     

     

 

 

 

                                                           
٢٧

بانه اي منتج يحتوي في بطاقة بيانه على كلمات او اشارات  )CAC STAN 206 -1999لدستور الغذائي (بحسب ا يعرف مصطلح منتجات الحليب  
 او صور تتصل بشكل مباشر او غير مباشر بالحليب او منتجات الحليب.
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 إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيض المائدة ومنتجات بيض المائدةتصدير الخاصة بصحية الشهادة ال): ٤نموذج رقم (
 

إلى دول شهادة صحية لتصدير بيض المائدة ومنتجاته المعدة لالستهالك اآلدمي ال
 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 
Health Certificate for Export of Table Eggs and  

Egg Products to GCC Countries 
  

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

  Name االسم  Place of Issue مكان اإلصدار

  Address العنوان  Date of Issue تاريخ اإلصدار
      

      
      

      

 Consignee (importer) I.4 المرسل إليه (المستورد) Competent/Certifying Authority 1.3 الجهة الرقابية المختصة

  Name االسم  Address العنوان
      

  Address العنوان Country of origin I.5 بلد المنشأ *ISO code رمز األيزو
        

        

 Country of بلد الوصول *ISO code رمز األيزو

Destination 

I.6    

        

        

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

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل
Dispatch 

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

I.9 

      

      

 Means of transport/conveyance I.11 وسيلة النقل Vehicle Identification No. I.12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
  By Air 1 جوي   

       

  By Sea 1 بحري Temperature of Food product I.13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
       

  By Road 1 بري  Ambient درجة حرارة الغرفة
      Chilled مبرد
      Frozen مجمد

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

  Other        �  أخرى      After Further Process      �  بعد معالجة إضافية :Human Consumption Directly                �   مباشرة: االستهالك اآلدمي

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products I.15 

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

Treatment 
Derived from 

(Domestic flow, 
other birds) 

HS-Code 
Name & Description of 

Food 

 

يالوزن الكل  
رقم 

 /الدفعةالتشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

البضاعة ناتجة من 
(طيور داجنة، طيور 

  اخرى)

بند التعرفة 
 الجمركية

 اسم ووصف المادة الغذائية

 Health Attestation اإلفادة الصحية
 

I.16 

 The eggs/egg products are in conformity with the existing GCC الخليجية.متطلبات لإن البيض أو منتجات البيض مطابقة ل

requirements.  
 

إن مصدر البيض أو منتجات البيض مطابق لمعايير الصالحية لالستهالك اآلدمي المحددة 
 ).OIEبواسطة المنظمة الدولية لصحة الحيوان(

The source of eggs/egg products shall meet OIE criteria which 
related to fitness for human consumption. 

 

تم إجراء عمليات تداول البيض أو منتجات البيض وفقا للمتطلبات الخليجية وفي منشأه 
خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، وتطبق نظام إدارة سالمة الغذاء استنادا إلى 

 .مبادئ نظام الهاسب أو  ما يماثله

 

The eggs/egg products were handled in accordance with the GCC 

requirements, 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. 

 

أن مصدر البيض من طيور لم يتم تغذيتها بالبروتين الحيواني المَصنع، باستثناء تلك من 
 األسماك، ووفقاً للمتطلبات الخليجية.

Eggs have not been derived from birds fed with processed animal 
protein, excluding fish meal according to the GCC requirements.   

 

  Responsible body for signature الجهة الرسمية المختصة المخولة بالتوقيع

  .Official Stamp الختم الرسمي

  Name االسم  
     

  Position الوظيفة Date التاريخ
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 صفحة 33

ية والرخويات كالمنتجات السماالسماك و (ذات األصل حيواني حياء البحرية منتجات األتصدير الخاصة بصحية الشهادة ال): ٥نموذج رقم (

٢٨إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجلد) شوكياتوالقشريات و
 . 

 

إلى دول مجلس التعاون شهادة صحية لتصدير المنتجات البحرية ذات أصل حيواني  ال
 لدول الخليج العربية

 
 

Health Certificate for Export of Products 
 of Aquatic Animal Origin 

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

  Name االسم  Place of Issue مكان اإلصدار

  Address العنوان  Date of Issue تاريخ اإلصدار
      
      
      

      

الرقابية المختصةالجهة   Competent/Certifying Authority 1.3 (المستورد) المرسل إليه Consignee (importer) I.4 

  Name االسم  Address العنوان
      

  Address العنوان Country of origin I.5 بلد المنشأ *ISO code رمز األيزو
        

        

الوصولبلد  *ISO code رمز األيزو  Country of 

Destination 

I.6    

        

        

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

  Name االسم  Name االسم
      

  Address العنوان  Address العنوان
      
      

 Border of Loading/Country of بلد المغادرة/موقع التحميل
Dispatch 

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

I.9 

      

      

 Means of transport/conveyance I.11 وسيلة النقل Vehicle Identification No. I.12 الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل
  By Air 1 جوي   

       

  By Sea 1 بحري Temperature of Food product I.13 درجة حرارة حفظ المادة الغذائية
       

  By Road 1 بري  Ambient درجة حرارة الغرفة
      Chilled مبرد
      Frozen مجمد

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

  Other        �  أخرى      After Further Process      �  بعد معالجة إضافية :Human Consumption Directly                �   مباشرة: اآلدمياالستهالك 

األغذيةتوصيف وتصنيف   Identification of the Food Products I.15 

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

Treatment 
Derived from 

(Domestic flow, 
other birds) 

HS-Code 
Name & Description of 

Food 

 

 الوزن الكلي
رقم 

 /الدفعةالتشغيلة
 العالمة التجارية تاريخ اإلنتاج تاريخ االنتهاء عدد الطرود

البضاعة ناتجة من 
(طيور داجنة، طيور 

  اخرى)

بند التعرفة 
 الجمركية

 اسم ووصف المادة الغذائية

 Health Attestation I.16 اإلفادة الصحية

 The products of aquatic animal origin are in conformity with the البحرية ذات أألصل الحيواني مطابقة للمتطلبات الخليجية.  منتجات األحياءإن 

existing GCC requirements. 
 

 

ذات األصل الحيواني من فصائل غير سامة وال تُسبب أي البحرية  األحياءمنتجات إن مصدر 
 عالمات مرضية.

The products of aquatic animal origin are derived from non toxic 

species that do not cause any sign of disease.  
 

مناطق إنتاج بحرية، في حال تربية األحياء البحرية ذات األصل الحيواني ضمن مزارع أو 
 فان هذه المناطق خاضعة للرقابة على المتطلبات الصحية من قبل الجهة الرقابية المختصة.

Where aquatic animals are grown in farms or aquaculture production 
areas, hygiene requirements are under the control of the Competent 

Authority.  

 

ذات األصل الحيواني مطابقة لمعايير الصالحية لالستهالك البحرية  منتجات األحياءإن 
 ). OIEاآلدمي المحددة بواسطة المنظمة الدولية لصحة الحيوان (

The products of aquatic animal origin shall meet OIE criteria which 

related to fitness for human consumption.   
 

 

صنعت وفقا لمتطلبات التصنيع  تم تغذية األحياء البحرية ذات األصل الحيواني على أعالف 
وخالية من أية ملوثات  او ما يكافؤه  الجيد ونظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة 

 فيزياوية او كيميائية أو بيولوجية محظورة دولية.

The aquatic animals 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.  

 

لم يتم تغذية األحياء البحرية ذات األصل الحيواني المستزرعة على بروتين حيواني، باستثناء 
 مسحوق السمك شريطة ان ال يكون من أسماك مستزرعة من نفس الجنس.  

The cultured aquatic animals have not been fed with feed containing 
animal protein excluding fish meal from different species than the 

cultured one. 

 

  Responsible body for signature الجهة الرسمية المختصة المخولة بالتوقيع

  .Official Stamp الختم الرسمي

  Name االسم  
     

  Position الوظيفة Date التاريخ
     

     

 

                                                           
٢٨

ار الحية من بانه اي منتج مصدره البحر لالطو )Aquatic Animal Health Code- 2012-OIEبحسب ( االحياء البحريةيعرف مصطلح   
ائية أو االسماك او الرخويات او القشريات او الشوكيات او البرمائيات، بما فيها البيض واالنسجة المختلفة ، يتم الحصول عليها من المزارع الم

 المصائد البحرية لغايات االستهالك االدمي .

Logo 
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إلى دول مجلس  النباتات ومنتجات النباتاتتصدير الخاصة ب الزراعية / النباتية صحيةالشهادة ال): ٦نموذج رقم (
ة التعاون لدول الخليج العربي

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إليالنباتية للتصدير  الزراعية/ الشهادة الصحية  

Phytosanitary Certificate for Export To GCC Countries 

 
                                                 :Place of Issueمكان اإلصدار:     
                        

 .Certificate No:                                              الشهادة        رقم 

From: Plant Protection Organization Name:                      
الجهة الرسمية لوقاية النبات في بلد المصدرمن   

To: Plant Protection Organization Name:                          
 إلى الجهة الرسمية لوقاية النبات في البلد المستورد

                Name & Address of Consigneeسم وعنوان المستوردا 

 

 
              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) 

 جهة المنشأ
Place of Origin 

 العالمات المميزة
Distinguishing 

Marks 

 عدد الطرود ووصفها
Number & 

Description of 
Packages 

 األسماء العلمية للنبات
Botanical Names of 

the Plant 
 

 اسم 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. 

تصادق هذه الشهادة على أن النباتات والمنتجات النباتية أو المواد األخرى 
ا لإلجراءات المعتمدة المناسبة المذكورة هنا قد تم فحصها و/أو اختبارها وفق

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.

    :Date of Issue      تاريخ اإلصدار:    
 

               

  :Name of Authorized Officer        اسم المختص:      
                                                              

 :Signature                                               :       التوقيع
         

   :Stamp:              الختم
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ملحق رقم (3)
مناذج شهادات احلالل والذبح احلالل

الالزمة لتصدير االغذية اىل دول اخلليج العربي



-٤٨-



-٤٩-

لدول مجلس التعاون لدول  المحتوية على منتجات ذات أصل حيواني المصدرة  لألغذية) : شهادة الحالل ١نموذج رقم (
 الخليج العربية

 

المحتوية على  المصنعة األغذيةشهادة الحالل لمشتقات اللحوم في   
 منتجات ذات أصل حيواني

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس المصدرة  لدول
 

Halal Certificate for Meat Products in 

Processed Foods of animal origin exporting to GCC 

Countries  
 .Certificate details 1 تفاصيل الشهادة

الرقم المرجعي للشهادة  Source 1.2 مصدرها
 الحالل

Halal Certificate  

Reference No. 

1.1 

 Date: 1.3 تاريخها   

 

المصنعة التي تحتوي على منتجات اللحوم األغذية توصيف وتصنيف  

Identification of the meat and processed foods of animal origin containing meat Products 

4 

Total Weight  Batch/Lot No. 
No 

Packages 

Expiry 

Date 

Slaughteri

ng Date 

Brand 

Name 

Source for 

meat and  

derivatives 

Name & 

Description of 

Meat/Processed 

Food 

 عدد الطرود /الدفعةرقم التشغيلة الوزن الكلي
تاريخ 
 االنتهاء

 تاريخ الذبح
العالمة 
 التجارية

مصدر اللحوم و 
 مشتقاتها

اسم ووصف المادة 
 الغذائية

      

 

 

 

 Halal Attestations                                                                                                                        إفادة الحالل  
 

5 

الدهون ومشتقات المحتوية على منتجات ذات أصل حيواني ك األغذيةأن 
اللحوم المستخدمة كأحد مكونات المواد الغذائية المصنعة (مثل الجيالتين) 

 جهاتقد تم استخالصها تحت إشراف هيئة إسالمية معتمدة من قبل ال

المختصة لدول مجلس التعاون الخليجي في بلد الصنع بناءًا على شهادة 
ات جهالذبح الحالل األصلية الصادرة من هيئة إسالمية معتمدة من قبل ال

المختصة لدول مجلس التعاون الخليجي في بلد المنشأ للحوم ، مع التأكيد 
مذكورة على أن مشتقات اللحوم المستخدمة في التصنيع هي ذات اللحوم ال

 بشهادة الذبح الحالل األصلية. 

 Food Product of animal origin including fats & Meat 

derivatives (such as gelatin) used as one of the 

ingredients of the processed foods, have been 

extracted under the supervision of an Islamic Agency in 

the manufacturing country and approved by the GCC 

on the basis of the original Halal certificate of the 

slaughtered animals issued by an Islamic Agency 

approved by the GCC in the country of origin; assurance 

has been provided  that the meat and fat derivatives 

used in the food processing are the same ones covered 

by the original Halal certificates.   

 

 

 Responsible body for signature                                        الجهة الرسمية المختصة المخولة بالتوقيع                            

  
6 

  الختم الرسمي
Official 

Stamp 
 االسم  

Name 
 

  Position الوظيفة   Date  التاريخ

  Signature التوقيع     
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 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدرةومنتجاتها لحوم بال الخاصةالحالل الذبح ) : شهادة ١نموذج رقم (

 نموذج شهادة الذبح الحالل للحوم
العربية الخليج لدول التعاون مجلس المصدرة  لدول  

 

 

Halal Slaughtering Certificate for exporting  

to GCC Countries 

 

 .Certificate details 1 تفاصيل الشهادة

الرقم المرجعي للشهادة  Source 1.2 مصدرها
 الذبح الحالل

Halal Slaughtering 

Certificate  Reference No. 

1.1 

 Date: 1.3    تاريخها

 .The Authorized slaughterhouse:                    2                                                                                      المسلخ المرخص              

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

Slaughterhouse 

2.1 

اسم و عنوان الجهة 
المانحة  ةالرسمي

  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 اسم مركز تقطيع اللحوم Address of Meat Cutting est.                 3.2 عنوان مركز تقطيع اللحوم

Establishment    
3.1 

 ةعنوان الجهة الرسمياسم و 
  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 5                                                                          اللحوم و منتجاتهاتوصيف وتصنيف 

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

Date 

Brand 

Name 

Species (meat 

carcass/cats) 

Name & 

Description of 

Meat/Processed 

Food 

 تاريخ الذبح تاريخ االنتهاء عدد الطرود /الدفعةرقم التشغيلة الوزن الكلي
العالمة 
 التجارية

ع ااالنو ) ذبائح   
 كاملة/ قطع )

اسم ووصف المادة 
 الغذائية

 

 
     

 
 

  Halal Slaughtering Attestations                                                                                    إفادة الذبح الحالل  
 

6. 

المختصة بدول المجلس وتحت إشراف  جهاتتم الذبح بمسلخ مجاز من قبل ال

المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي  جهاتال هيئة إسالمية مصرحة من قبل

وبحضور مفوضها، وذلك باستخدام السكين وبأيدي قصابين مسلمين وفي مكان ال 

  .يسمح فيه بذبح الخنازير

Slaughtering has occurred in an approved slaughterhouse and 

under the supervision of the designated Islamic Agency which 

has been approved by the concerned authorities in the GCC 

and in presence of the Islamic Agency representative, by 

Muslim butchers using the knife and in a place where swine is 

not permitted to be slaughtered. 

 

التصدير  لهمامسموح دولة ومسلخ  الطازجة(مبردة او مجمدة) من أن منشأ اللحوم

٢٩إلى دول مجلس التعاون الخليجي و مصدرها حيوانات حالل
. 

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

and an establishment that is authorized to export Halal meat 

to GCC; and the animal source is Halal. 

 

 Responsible body for signature                                                                                  الجهة الرسمية المختصة المخولة بالتوقيع                                                 
               7. 

  Name االسم   Official Stamp  الختم الرسمي

  Position الوظيفة   Date  التاريخ

  Signature التوقيع     
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