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التعاريف

في تطبيق أحكام هذا الدليل يقصد بكل من العبارات والكلمات اآلتية المعاني المبينة 
قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك:

1(  الغذاء: كل ما هو معد لالستهالك اآلدمي، سواًء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع. ويعد 
في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أم تحضيره أو معالجته.

المقصود منه  الغذاء مناسبًا لالستهالك اآلدمي وفق االستخدام  2( صالحة لالستهالك اآلدمي: يعد 
كما هي محددة في اللوائح الفنية والمواصفات ذات الصلة، أو وفقًا ألي تدابير بديلة متكافئة ومعتمدة.

3( سالمة الغذاء: مأمونية الغذاء وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خالل مراحل السلسلة الغذائية إلى 
أن يصل إلى المستهلك. 

4( الغش: كل تغيير في السلعة الغذائية ذاتها إما بنزع عنصر منها أو إضافة عنصر إليها أو خلطها أو 
مزجها بغيرها أو بأية طريقة أخرى على نحو يغير من طبيعتها، أو يخالف بيانات بطاقتها الغذائية.

5( المراجعة: هي عملية فحص منظمة ومستقلة وظيفيًا لتحديد ما إذا كانت النشاطات وما يتصل بها 
من نتائج تتفق واألهداف المقررة. 

األغذية   بتداول  العالقة  ذات  المختصة  الجهات  قبل  من  المطلوبة  والشروط  المعايير  المتطلبات:   )6
وتشمل حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين.

7( المطابقة: هي تحقيق االمتثال للمتطلبات النظامية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية.

8( التحقق من المطابقة: إثبات أن المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام أو الجهة أو الشخص
مستوف للمتطلبات الالزمة لكل منها بموجب التشريعات واللوائح الفنية النافذة.

9( الشهادة الصحية: وثيقة )ورقية أو اليكترونية( صادرة عن الجهة المختصة في بلد المنشأ أو بلد 
التصدير، والتي تبين سالمة وصالحية المنتج لالستهالك االدمي ومالئمة الغذاء المصدر إلى الدول األعضاء 
منشأة  تسجيل  رقم  تضمن  وقد  بها،  الخاصة  القياسية  والمواصفات  الفنية  اللوائح  متطلبات  بحسب 

الغذاء، أو وفقًا ألي تدابير بديلة متكافئة معتمدة. 
 

10( شهادة الحالل: وثيقة تصدرها الجهة المختصة التي تكون معتمدة في بلد المنشأة أو بلد التصدير 

مقدمة

يأتي هذا الدليل ضمن مبادرة »نحو إجراءات عربية موحدة لشهادات ُمشتركة للصادرات والواردات الغذائية 
في المنطقة العربية«، والتي تهدف إلى بحث عملية إعداد وتطبيق شهادات ُمشتركة للصادرات والواردات 
 – Codex Standards-الغذائية، بما يتماشى مع المواصفات والخطوط التوجيهية للدستور الغذائي
CAC/  - الشهادات  وإصدار  العامة  الرسمية  الشهادات  بصيغ  المتعلقة  التوجيهية  الخطوط  والسيما 
GL38-2001 – واالستفادة من الممارسات الُمثلى التي تم إرسائها في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. 
وُتعد عملية تعزيز ُنظم الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية في المنطقة العربية - باتباع أسلوب 
يعتمد على تحليل المخاطر - بمثابة مهمة واسعة النطاق والتي ربما تتطلب العديد من السنوات والتي 

يجب تمهيد المسار لها بخطوات وأهداف محددة. 
المنطقة  في  الُمثلى  الممارسات  من  االستفادة  هو  األشمل،  الهدف  الى  للتوصل  االولى  الخطوات  أحد 
إجراءات عربية  واعتماد  اعداد  أساليب  توحيد  الغذائي في سبيل  الدستور  )معايير(  العربية ومواصفات 

موحدة لشهادات ُمشتركة للصادرات والواردات الغذائية في المنطقة العربية، بحيث يتم التوصل الى:

 دليل يتضمن إجراءات ُمشتركة بشأن إعداد واصدار شهادة للصادرات والواردات الغذائية.
 صيغة ُمشتركة لشهادة للصادرات والواردات الغذائية )مرفق بها اإلفادات الالزمة(.
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19( نظم إدارة سالمة الغذاء: أنظمة شاملة لجميع اإلجراءات والطرق التطبيقية الالزمة لمراقبة األغذية 
وضمان سالمتها، متضمنًا مراقبة تطبيق مبادئ التصنيع والصحة الجيدة كنظام تحليل وضبط النقاط 

الحرجة )الهاسب( باإلضافة إلى التتبع.

20( حاالت التتبع: االجراءات والتدابير التي تمكن من تعقب ومتابعة حركة الغذاء أو أي مواد أخرى تدخل 
أو يتوقع دخولها في الغذاء بما فيه المواد األولية - خالل جميع مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية.

أو  المأمون للمستهلك  الغذاء غير  التي تتخذ الستعادة حيازة  التدابير  أو  اإلجراءات  21( سحب المنتج: 
المخالف للنظام، ومنع توزيعه أو عرضه.

والتي تبين أن اللحوم ومنتجاتها قد تم إعدادها وإنتاجها بما يتطابق مع متطلبات الشريعة اإلسالمية، أو 
أن المنتجات أو مكوناتها خالل وأنتجت حسب متطلبات الشريعة اإلسالمية، وأن جميع ظروف ومواد وأدوات 
اللوائح والمواصفات  الواردة في  اإلعداد تتوافق مع متطلبات الشريعة اإلسالمية واالشتراطات المطلوبة 

القياسية.

11( شهادة الذبح الحالل: شهادة تثبت أن الذبح تم في مسلخ مجاز من قبل الجهة المختصة في بلد 
المنشأ وتحت اشراف جهة او هيئة اسالمية معتمدة من قبل الجهات المختصة.

 
12( إصدار الشهادات: إجراء تقوم بمقتضاه أجهزة إصدار الشهادات الرسمية أو تلك المعترف بها رسميًا 
بتقديم تأكيد كتابي أو ما يعادل ذلك بأن األغذية أو نظم الرقابة على األغذية تتفق والمتطلبات. وقد 
تستند عملية إصدار شهادات األغذية، حسب مقتضى الحال، إلى طائفة من نشاطات التفتيش التي قد 

تشمل التفتيش المباشر المستمر، ومراجعة نظم ضمان الجودة وفحص المنتجات النهائية.

13(  التفتيش: فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خالل مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من توافقه 
مع المتطلبات النظامية.

14( تقييم المخاطر: هي عملية تقييم احتمال أو / و شدة التأثيرات الضارة على الصحة العامة والناشئة 
غالبًا عن وجود إضافات أو ملوثات أو مخلفات أو سموم أو أجسام خارجية أو كائنات مسببة للمرض في 

األغذية.

15( الجهة المختصة/ الجهات الرقابية: هي الهيئة الرسمية أو السلطة المعترف بها رسميًا والتي 
لديها سلطة تنظيمية للرقابة على الغذاء.

16( المواصفات القياسية: وثيقة رسمية معتمدة من الجهة المختصة تحدد خصائص الغذاء او طرق 
وعمليات اإلنتاج ذات العالقة بضمان سالمة الغذاء وال يكون تطبيقها إلزامي، وقد تشمل أيضًا المصطلحات 
والرموز والبيانات والوصف والتغليف والتركيب ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على 

المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه.

17( صالحية المنتج: ضمان أن تكون األغذية مقبولة لالستهالك اآلدمي طبقًا لالستخدام المقصود منها. 

18( المنشأة الغذائية: أي كيان مرخص دائم أو مؤقت أو ثابت أو متحرك يقوم بعمل يتعلق بتداول 
الغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية.
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النطاق 
يسرى هذا الدليل على إصدار شهادات مشتركة للصادرات والواردات الغذائية سواًء ورقية أو إلكترونية 
ويشمل ذلك جميع المنتجات الغذائية الخام والمصنعة على اختالف انواعها وأشكالها الصالحة لالستهالك 

اآلدمي والتي تدخل ضمن تعريف الغذاء الوارد في هذا الدليل. 
ويطبق هذا الدليل مع عدم اإلخالل بما تشير إليه اللوائح الفنية والمواصفات ذات العالقة والمعمول بها 

بالدول األعضاء في المنطقة العربية.

األهداف
بما  الغذائية،  للصادرات والواردات  إعداد وتطبيق شهادات ُمشتركة  اإلرشاد في  إلى  الدليل  يهدف هذا 
يتماشى مع المواصفات والخطوط التوجيهية للدستور الغذائي-واالستفادة من الممارسات الُمثلى التي 

تم إرسائها في المنطقة وعلى الصعيد الدولي وبما يضمن ما يلي:
تسهيل التجارة البينية بين الدول األعضاء بجامعة الدول العربية.

سهولة تبادل المعلومات حول الغذاء والجهات الرقابية وإجراءاتها.
تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في الدول األعضاء بما يضمن سالمة الغذاء.

التوفير في الموارد المالية، نظرًا لعدم الحاجة إلجراء العديد من الفحوصات المخبرية.

مبادئ عامة

1( تصدر شهادات الصادرات والواردات الغذائية من الجهات المختصة أو من تخولها وتعتبر أداة من أدوات 
تسهيل التبادل التجاري في المنطقة العربية.

والواردات  الصادرات  على  الرقابة  نظم  في  أهمية  ذات  الغذائية  والواردات  الصادرات  شهادات  تعتبر   )2
الغذائية، ما لم يكن هناك أنظمة بديلة توفر ضمانات كافية.

3( تقتصر المعلومات المطلوبة في شهادات الصادرات والواردات الغذائية على المعلومات األساسية ذات 
الصلة بسالمة وصالحية المنتج الغذائي المخصص لالستهالك اآلدمي.

4( ينبغي أن تتضمن شهادة رسمية واحدة - كلما أمكن ذلك-على كل اإلفادات والمعلومات التعريفية 
ذات الصلة والتي يطلبها البلد المستورد بهدف تجنب تعدد الشهادات.

5( ينبغي على كافة الجهات المختصة اتخاذ التدابير الالزمة لتفادي الغش والتزوير في شهادات الصادرات 
والواردات الغذائية.

6( ينبغي أن تكون المعلومات المتوفرة في شهادات الصادرات والواردات الغذائية مبنية على إجراءات 
تتسم بالشفافية والوضوح، وأن تكون متاحة عند الطلب. 

العناصر األساسية التي ينبغي توثيقها في إطار إصدار الشهادات

وتيسير  الغذاء  سالمة  عن  أساسية  معلومات  الغذائية  والواردات  الصادرات  شهادات  تضمن  أن  يتعين 
التجارة، وفى سبيل تحقيق األهداف المرجوة مراعاة أن تتضمن الشهادات ما يلي:

  
المبينة  بالشحنة  الشهادات، ويتعلق  المعترف بها رسميًا إلصدار  أو  المختصة  الجهة  بيانًا صادرًا عن 
فيها، ويجب أن تشير الشهادة بوضوح إلى الجهة المختصة الصادرة عنها على شكل عنوان رئيسي.

رقم مرجعي خاصًا بها وأن تصاغ بأسلوب ال يسمح بالشك في صحتها وتكون بلغة مفهومة بالكامل 
سواًء للجهة المصدرة لهذه الشهادة أو من قبل الجهة المستوردة، ويجدر بالسلطة المختصة االحتفاظ 

بسجل بأرقام المرجعيات الخاصة بكل شهادة مع إمكانية الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة. 

تتضمن  أن  ويجب  بها دون سواها،  تتصل  التي  والشحنة  األساسي  للمنتج  واضحًا  تعطى وصفًا  أن 
الشهادات إشارة واضحة إلى أي متطلبات يجب أن يتقيد بها المنتج موضوع الشهادة.

أو/الجهة  المختصة  السلطة  طرف  من  وموثقًا  صادرًا  شهادة  بكل  الخاص  المرجعي  الرقم  يكون  أن 
البلد التي أصدرت الشهادة، كما ينبغي ذكر اسم المصدر  البلد المصدر، مع ذكر اسم  المخولة في 

وعنوانه )الشخص الطبيعي أو القانوني أو الكيان( الذي أرسل الشحن.

أن تقدم معلومات وصفية عن المنتج المزمع المصادقة عليه، والتي تشمل رقم التشغيلة/ الدفعة 
التعريفة  وبند  التعبئة  ونوع  التجارية  والعالمة  الصالحية  انتهاء  وتاريخ  اإلنتاج  وتاريخ  الطرود  وعدد 
الترميز  نظام  ضمن  المنتج  بتصنيف  للسماح  كافية  بدقة  الغذائية  المادة  ووصف  واسم  الجمركية 

السلعي التوافقي لمنظمة الجمارك العالمية عند االقتضاء.

تحديد الغرض من استخدام المنتج ضمن الشهادة، سواء كمادة خام لمزيد من عمليات التجهيز أو 
منتج نهائي معد لالستهالك اإلنساني المباشر، أو بصفة عينات تجارية.

والتي  المنشأ  بلد  من  المصدر  بالمنتج  الخاصة  الرسمية  بالشهادة  الواردة  المعلومات  تساعد  كما 
تتضمن رقم التشغيلة والكميات وتاريخ إنتاج وانتهاء الصالحية والعالمة التجارية ونوع التعبئة واسم 
ووصف المادة الغذائية، باإلضافة إلى توثيق مختلف نقاط بالد العبور في حاالت التتبع وسحب المنتج 

ألسباب صحية بالسوق المحلى للبلد المستوردة )ملحق رقم 2(.
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الوثائق المصاحبة واإلفادات الصحية

والمعتمدة  الدليل  بهذا  المرفقة  الشهادة  في  الخاص  الجزء  في  بوضوح  الصحية  اإلفادات  ذكر  ينبغي 
من قبل الجهات المختصة أو من تعتمده في بلد التصدير أو بلد المنشأ، وكذلك على الدول ضمان أن 
تكون األغذية المصدرة منها سليمة وآمنة وصالحة لالستهالك االدمي كضمان أساسي لمطابقة األنظمة 
وسالمة المنتجات المصدرة. كما تغني اتفاقيات االعتراف المتبادل أو االعتراف المتكافئ مع الدول المصدرة 
التحقق بصفة دورية  المختصة  الدول، ويمكن للجهات  عن ضمان مطابقة الجهات المصدرة داخل هذه 
من دقة الشهادات وتطبيق األنظمة المختلفة في بلد المنشأ أو بلد التصدير، وذلك لضمان المصداقية 

والنزاهة والحيادية لهذا الطرف من خالل نظام إعتماد واضح وفعال.
تعتمد اللغة العربية أو االنجليزية أو كالهما كلغات أساسية في إصدار الشهادات الصحية، على أن يتم 

إصدار شهادة صحية لكل إرسالية، وللدولة المستوردة طلب أي إفادات أو وثائق صحية إضافية خاصة.

اإلفادات العامة

هي إفادة توضح أن الغذاء سليم وآمن وصالح لالستهالك االدمي، وأنه تم إجراء عمليات تداول للمنتجات 
الغذائية في منشأة غذائية خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة، أو الجهة المخولة رسميًا 

وتطبق كحد أدنى أنظمة التصنيع الجيد )GMP( أو ما يماثلها.

أدناه أمثلة لبعض اإلفادات العامة التي يمكن االسترشاد بها عند إعداد الشهادة الصحية: 

•  افادة عامة بسالمة الغذاء: غذاء سليم )آمن( وصالح لالستهالك اآلدمي.

•  افادة عامة متعلقة بالمنشإ : ينبغي أن تكون المنشآت الغذائية مرخصة من قبل الجهات المختصة\
    في بلد المنشأ.

•  افادة متعلقة بسالمة ومأمونية المواد المالمسة للغذاء.

•  افادة عامة بمستلزمات نظم الرقابة: ينبغي أن تكون عمليات التداول للمنتج الغذائي خاضعة للرقابة 
    حسب نظم إدارة سالمة الغذاء ومنها على سبيل المثال: اإلعداد والتجهيز والتخزين والنقل.

•  افادة عامة تتعلق بصالحية الموج في بلد المنشأ: تداول الغذاء في بلد المنشأ )تختص هذه اإلفادة
    بإثبات أن المنتج الغذائي يتم تداوله وتسويقه في بلد المنشأ بنفس الخصائص والمكونات(، وتسمى

.free sale شهادة حرية البيع    

•  افادة عامة تتعلق باألغذية المحورة وراثيًا )تختص هذه اإلفادة بإثبات أن المنتج الغذائي المحور وراثيًا 
    مطابق لالشتراطات الخاصة بالدولة المستوردة(. 

•  إفادات تتعلق باختبارات مكروبيولوجية وكيماوية )حسب شروط الدولة المستوردة(.
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اإلفادات الخاصة

اإلفادة الخاصة هي إفادة تختص بالمنتجات الغذائية التي تتطلب اشتراطات ومتطلبات خاصة بها 
على سبيل المثال:

•  شهادات حالل/ذبح الحالل. 

•  إفادات خاصة تتعلق باألغذية العضوية )تختص هذه اإلفادة بإثبات أن جميع مكونات المنتج الغذائي تم 
    انتاجها بأساليب ال تتضمن مدخالت صناعية مستحدثة غير طبيعية مثل المبيدات، السماد الكيماوي، 

    المضافات الكيماوية ...الخ(.

•  إفادة تثبت أنه تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام األدوية البيطرية للمنتجات من
    أصل حيواني.

•  إفادات خاصة باألغذية الخاصة )أغذية األطفال واألغذية الخالية من الجلوتين ...الخ( )هي إفادة خاصة 
    تطلبها الدولة المستوردة لألغذية ذات استعمال خاص أو تحتوي على ادعاءات صحية وتغذوية(.

•  إفادة تثبت أن المنتجات الزراعية خالية من اآلفات المحجرية/ الملوثات )المعادن الثقيلة ومتبقيات 
    المبيدات(.  

•  شهادة بيطرية: توضح عمر الحيوان وطريقة التربية وخلو المنطقة التي عاش فيها من االوبئة.

مبادئ عامة لتدابير / إجراءات إصدار الشهادات

أوالً: الجهات المختصة:
تعتبر الجهات المختصة في البلد المصدر المسئول النهائي عن أي شهادة تصدرها أو ترخص بإصدارها 

مع مراعاة ما يلي:
1.   أن تكون الجهات المختصة التي تصدر الشهادة الصحية جهات رسمية وفق األنظمة والنصوص  

    القانونية أو التنظيمية في البلد.

2. أن يكون تاريخ إصدار الشهادات بعد تاريخ إنتاج المنتج الغذائي وقبل خروج الشحنة من البلد المصدر.

3. تضمن الجهات المختصة إصدار الشهادات في الوقت المناسب لتجنب تعطيل التجارة.

4. تقوم الجهات المختصة بتدريب الجهات المخولة على إجراءات منح الشهادات.

5. أن تخضع الجهات المخولة في البلد المصدر لإلشراف المباشر من الجهات المختصة في نفس البلد.

ثانيًا: الجهات المخولة:
هو طرف ثالث يتم اإلستعانة به من قبل الجهات المختصة في البلد المصدر ليقوم بإصدار الشهادات 

الصحية ويخضع إلشراف الجهات المختصة حسب األنظمة والقوانين المعتمدة في الدولة شريطة أن:

1.  يتم اإلتفاق بين الجهة المختصة والطرف الثالث وفق آلية محددة وواضحة.
2. أال تتضارب مصالحهم مع الجوانب التجارية للغرض من إصدار الشهادات الصحية وأن يكونوا  

    مستقلين عن األطراف التجارية.
3. يكونوا ملمين إلمامًا كاماًل بمتطلبات إصدار الشهادات الصحية.

4. ال تقوم الجهات المخولة بإصدار الشهادات التي ال تقع ضمن نطاق اختصاصهم وذلك وفق ما تحدده  
    الجهات المختصة.

اشتراطات عامة إلصدار الشهادات
1.  تصدر الشهادة لكل إرسالية غذائية وال يجوز إصدار شهادة واحدة ألكثر من إرسالية غذائية.

2. يجب أن تكون الشهادة مطابقة للنموذج المرفق مع الدليل قدر اإلمكان، مع إمكانية قبول أخرى  
    شريطة اإللتزام بالبيانات واإلفادات الواردة في نموذج الشهادة.

3. يمكن قبول الشهادة بصيغة ورقية أو إلكترونية على أن تتضمن نفس البيانات واإلفادات المطلوبة، 
    وفي حال كانت الشهادات إلكترونية تقوم الجهة المختصة بوضع رابط إلكتروني في موقعها

    للتحقق من صالحية الشهادة.
4. في حالة الشحنات التي يتطلب إعادة تصديرها فإنه يلزم خضوعها للكشف الظاهري والتحليل

    المخبري المطلوب قبل إصدار الشهادة لتلك الشحنات.
5. تحدد صالحية للشهادة الصحية حسب ما تراه الجهة المختصة/ أو الجهة المخولة من قبل الدولة 

    المصدرة. 
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إجراءات بديلة تحل محل إصدار الشهادات

اعتمادًا على الخطوط التوجيهية المتعلقة بتصميم ووضع وإصدار واستعمال الشهادات الرسمية العامة 
المصدرة،  البلدان  توفر  »أن  الممكن  فإنه من   ،)6 )القسم   ،2001-CAC / GL38 الغذائي الدستور  لهيئة 
حسب مقتضى الحال، ضمانات بأساليب أخرى مغايرة لتقديم شهادات شحنة بشحنة في إطار اتفاقيات 

اعتراف متبادل بين هذه البلدان. ومن الممكن أن تتمثل هذه الترتيبات في:

•   توفير ضمانات تكافؤ ألنظمة الرقابة على سالمة الغذاء.

•   قبول قائمة مقدمة من البلد المصدر تحتوي على المؤسسات التي تلتزم بالمتطلبات المحددة من
     قبل البلد المستورد. وتستخدم هذه القائمة لتحقيق نفس غايات الشهادات الرسمية شحنة بشحنة، 

     مع إمكانية إلحاق معلومات إضافية حول مختلف الشحنات )على سبيل المثال: وسائل النقل(.

   

الملحق األول: نماذج استرشاديه للشهادات

نموذج رقم )1(: الشهادة الصحية الخاصة بتصدير األغذية المصنعة:

Health Certificate for Export of Processed Foodالشهادة الصحية لتصدير األغذية المصنعة إلى الدول العربية
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نموذج رقم )2(: الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها:

إختياري / غير الزامي حيثما وردت في جميع الشهادات
 إختياري / غير الزامي حيثما وردت في جميع الشهادات

هذه المعلومات مهمة لغايات التتبع وسحب المنتج
إختياري / غير الزامي حيثما وردت في جميع الشهادات

Health Certificate for Export of Meat 
 and Meat Products  to Arab Countries

Certificate Reference No. I.2Consignor (Exporter) I.1
Place of Issue Name 
Date of Issue Address 

Competent/Certifying Authority I.3 Consignee (importer) I.4 
Address  Name  
    

ISO code Country of origin I.5 Address  
     
     

ISO code Country of Destination I.6   
     
     

Packing Est. (if applicable)I.8Producer/Slaughterhouse Est.I.7
NameName
AddressAddress
Border of Loading/Country of 
Dispatch

I.10Border of Entry/Country of 
Destination

I.9

Conveyance Identification No.I.12Means of transport/conveyanceI.11
By Air

Temperature of Food productI.13By Sea
AmbientBy Road
Chilled
Frozen

Commodities Certified for:I.14
                Human Consumption Directly:   After Further Process           Other

Identification of the Food ProductsI.15
Total WeightBatch/Lot No.No PackagesExpiry DateProduction DateBrand NameTreatment TypeHS-CodeName & Description of Food

Health AttestationsI.16

General Attestations
The meat and/or meat product are safe and fit for human consumption 
Animals have been slaughtered in a slaughterhouse approved and under the 
supervision of the competent authority of the exporting country. 

The meat and/or meat product from animals that have been subjected to ante-
mortem and post- mortem inspection by veterinarians assigned by the Competent 
Authority of the country of origin. 

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

،
.

Good veterinary practices have been applied in the use of veterinary medicines 
(including growth promoters) and agriculture chemicals in live animals, and any 
residues in meat and/or meat product comply with the requirements.
The meat and/or meat product originates from animals that have not been 
slaughtered for the purpose of disease eradication or disease control. 

5
The meat from animals not fed with feed containing meat and bone powders or any 
remnants of protein from ruminants

Additional Health Attestations (Declarations) if deemed necessary

Authorized officer Name & Position
Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:

نموذج رقم )3(: الشهادة الصحية الخاصة بتصدير منتجات األلبان )الحليب ومنتجاته(

هذه االفادة خاصة بلحوم المجترات ومنتجاتها فقط
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نموذج رقم )4(: الشهادة الصحية الزراعية / النباتية الخاصة بتصدير النباتات ومنتجات النباتات الزراعية 

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

Certificate Reference No. I.2Consignor (Exporter) I.1
Place of Issue Name 
Date of Issue Address 

Competent/Certifying Authority I.3 Consignee (importer) I.4 
Address  Name  
    

ISO code Country of origin I.5 Address  
     
     

ISO code Country of 
Destination 

I.6   

     
     

Packing Est. (if applicable)I.8Producer.I.7
NameName
AddressAddress
Border of Loading/Country of 
Dispatch

I.10Border of Entry/Country of 
Destination

I.9

Conveyance Identification No.I.12Means of transport/conveyanceI.11
By Air

Temperature of Food productI.13By Sea
AmbientBy Road
Chilled
Frozen

Commodities Certified for:I.14
                 Human Consumption 

Directly:
   After Further Process           Other

Identification of the Food ProductsI.15

Total WeightBatch/Lot No.No PackagesExpiry DateProduction 
DateBrand NameTreatment TypeHS-CodeName & Description of Food

Health AttestationsI.16

General Attestations
The milk/milk products are safe and fit for human 
consumption
The milk /milk products has been derived from healthy 
animals that are subject to the official veterinary service 
inspections in the country of origin.

ً

The milk/milk products was handled in an establishment that 
has been subjected to inspections by the competent authority 
and implements a food safety management system based on 
HACCP principles or an equivalent system.
Good veterinary practices have been applied in the use of
veterinary medicines (including growth promoters) and 
agriculture chemicals in live animals and any residues in milk 
or milk products comply with the requirements. 

Additional Health Attestations (Declarations) if deemed necessary

Authorized officer Name & Position
Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:

 

 

 
Phytosanitary Certificate for Export To Arab Countries

Place of Issue:                                                                                  :Certificate No.

From: Plant Protection Organization Name:                      To: Plant Protection Organization Name:                          

Name & Address of Consignee               Name & Address of Exporter             

                                          Point of Entry                                  Mean of Transportation:
          Description of Consignment

Quantity 
Declared (kg)

Place of Origin Distinguishing 
Marks

Number & 
Description of 

Packages

Botanical Names of 
the Plant

Name of 
Product  

 

                                                   Disinfestations and/or Disinfection Treatment

    Chemical (active ingredient):                                                                                                   Treatment:                           

                                            Temperature                                                         Concentration:

                                                                             Date:                                                                           Additional Information:                                                        

Health Attestation

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, including those for 
regulated non-quarantine pests.
Additional Health Attestations (Declarations) if deemed 
necessary

Authorized officer Name & Position
Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:
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إصدار  إطار  في  توثيقها  ينبغي  التي  األساسية  العناصر  الثاني:  الملحق 
الشهادات

1. الرقم المرجعي للشهادة الصحية:

a.  مكان اإلصدار: )الدولة التي أصدرت شهادة التصدير للمنتج/المنتجات الغذائية(
b.  تاريخ اإلصدار: )تاريخ إصدار شهادة التصدير للمنتج/المنتجات الغذائية(

معلومات عن المنتج: 

2. توصيف وتصنيف األغذية:

a.  الوزن الكلي: )وزن المنتج/ المنتجات الغذائية الموضحة في الشهادة(
b.  رقم التشغيلة / الدفعة: )المنتجات التي تم إنتاجها تحت نفس الظروف التصنيعية( 

c.  عدد الطرود: )عدد الوحدات التي تتكون منها الشحنة الموضحة في الشهادة(
d.  تاريخ اإلنتاج: )تاريخ إنتاج المنتج الغذائية المشار إليه في الشهادة(

e.  تاريخ انتهاء الصالحية: )تاريخ انتهاء المنتج الغذائية المشار إليه في الشهادة(
f.   العالمة التجارية: ويقصد بها االسم التجاري للمنتج/ المنتجات الموضحة في الشهادة.

g.  نوع التعبئة: )نوع التعبئة التي خضع لها المنتج )كرتون-بالستيك-زجاج ...الخ(
h.  بند التعرفة الجمركية: )رقم جمركي للمنتج الغذائية متعارف عليه دوليًا ويخضع كل منتج غذائي 

      لتصنيف معين(
i.    اسم ووصف المادة الغذائية: )وصف دقيق للمادة الغذائية يمكن من خالله االستدالل على نوع هذه  

      المادة الغذائية(  

3. الغرض من االستخدام:
a.  منتج نهائي.

b.  مادة خام.

      معلومات خاصة عن المنشأة الغذائية:

4. الشركة المصنعة:

a.  االسم: )اسم المنشأة التي قامت بإنتاج وتصنيع المنتج الغذائي الموضح في الشهادة(.
b.  العنوان: )إدخال وصفًا موجزًا لموقع المنشأة الجغرافي(.

5.   الشركة المعبأة )إن وجد(: في حال تعبئة المنتج من قبل شركة غير الشركة الصانعة.

a.  االسم: )اسم المنشأة التي قامت بتعبئة المنتج الغذائي الموضح في الشهادة(.
b.  العنوان: )وصفًا موجزًا لموقع المنشأة الجغرافي(.

6.  المرسل )المصدر(:
a. االسم:)المنشأة التي ستقوم بتصدير المنتج الغذائي الموضح في الشهادة(.

b. العنوان: )وصفًا موجزًا لموقع المنشأة الجغرافي(.

7. الجهة الرقابية المختصة:
a. العنوان: )وصفًا موجزًا لموقع الجهة الرقابة المختصة التي قامت باعتماد وتصديق الشهادة(.

    معلومات عن الجهة المصدر إليها الشحنة:

8. المرسل إليه )المستورد(:
a. االسم: )اسم المنشأة التي سيتم تصدير المنتج الغذائي الموضح في الشهادة لها(.

b. العنوان: )وصفًا موجزًا لموقع المنشأة الجغرافي(.

9. بلد المنشأ: )البلد الذي نشأة فيه المادة الغذائية(.

10. بلد العبور )إن وجد(: )تحديد الدول التي مرت عبرها شحنة المادة الغذائية الموضحة في 
     الشهادة من بداية مغادرتها من بلد المنشأ حتى وصولها إلى البلد المستورد(.

11.  بلد الوصول/ منفذ الدخول: )تحديد الدولة والمنفذ الذي سترد عبره اإلرسالية الغذائية(.12. بلد  
     المغادرة/ موقع التحميل: )تحديد الدولة والمنفذ الذي غادرت عبره اإلرسالية الغذائية(.
13. وسيلة النقل )جوي-بحري-بري( / معلومات إضافية عن وسيلة النقل إذا تطلب األمر.

14. درجة حرارة حفظ المادة الغذائية )درجة حرارة الغرفة-مبرد-مجمد( )مالحظة/ تحدد درجات الحرارة لكل 
     درجة حفظ(.

15. أسم وبيانات الشخص المختص، الجهة المختصة، الختم.



مسودة الخطوط التوجيهية �صدار شهادة عربية مشتركة للصادرات والواردات الغذائية وا�جراءات التابعة لهامسودة الخطوط التوجيهية �صدار شهادة عربية مشتركة للصادرات والواردات الغذائية وا�جراءات التابعة لها
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-CAC / GL38 الخطوط التوجيهية لتصميم ووضع وإصدار واستعمال الشهادات الرسمية العامة لهيئة الدستور الغذائي •
2001

• الدليل الخليجي للرقابة على األغذية المستوردة )2016(

• آليات تطبيق الدليل الخليجي للرقابة على االغذية المستوردة لدول مجلس التعاون الخليجي.
 

  ASEAN guidelines for goods import control systems endorsed by the “prepare food
 stuff product working group” (PFPWG( under the ASEAN Conductive committee for
 standards




