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المقدمة:

يختــص قســم صحــة المنافــذ ومراقبــة األغذيــة  /وزارة الصحــة العامــة بالرقابــة علــى األغذيــة المســتوردة
وذلــك بموجــب أحــكام قانــون مراقبــة األغذيــة اآلدميــة رقــم ( )8لســنة  1990والمعــدل بالقانــون رقــم ( )4
لســنة . 2014
يتبــع قســم صحــة المنافــذ ومراقبــة األغذيــة إدارة الصحــة العامــة مــن خــال إدارة ســامة األغذيــة والصحة
البيئيــة  ،ويقــوم القســم بالرقابــة علــى جميــع أنــواع األغذيــة المســتوردة مــن الخضــار والفواكــه إلــى اللحوم
ومنتجاتهــا واأللبــان واألســماك وجميــع األغذيــة المختلفــة التــي يتــم اســتيرادها الــى قطــر مــن معظــم
دول العالــم.
ويضــم القســم كادرا فنيــا يزيــد عــن  80موظفــا موزعيــن بيــن اإلدارة ومنافــذ الدولــة المختلفــة فــي أبــو
ســمرة ومينــاء حمــد ومينــاء الرويــس ومطــار حمــد الدولــي بــدوام  24 / 24ســاعة 7 ،أيــام فــي اإلســبوع.
يعتمــد القســم علــى اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية القطريــة فــي مطابقــة األغذيــة المســتوردة،
ويتــم رفــض أي غــذاء يثبــت عــدم ســامته أو عــدم مطابقتــه لهــذه المواصفــات وإتالفــه أو إعــادة تصديــره.
تــدرك وزارة الصحــة العامــة فــي قطــر أهميــة فعاليــة وكفــاءة أنظمــة التفتيــش علــى األغذيــة وإصــدار
الشــهادات ودورهــا األساســي فــي حركــة تجــارة األغذيــة.
تلتــزم وزارة الصحــة العامــة بمطابقــة جميــع األغذيــة المســتوردة للمتطلبــات واللوائــح الفنيــة القطريــة ذات
الصلــة. 1
يمكــن تقســيم اللوائــح والمواصفــات القطريــة ذات الصلــة الــى مجموعتيــن اساســيتين االولــى يمكــن
وصفهــا باللوائــح والمواصفــات التــي تختــص بالمتطلبــات العامــة لجميــع االغذيــة كالئحــة بطاقــة البيــان
ورقمهــا  QS 9والئحــة المضافــات المســموحة  QS 2500والئحــة مــدد الصالحيــة االلزاميــة رقــم .QS 150
بينمــا تتضمــن المجموعــة االخــرى اللوائــح والمواصفــات التــي تختــص بمنتــج او منتجــات محــددة .
ال تحتــاج األغذيــة قبــل إســتيرادها حاليــا إلــى تســجيل مســبق للمنتجــات  ،وال يشــترط وجــود موافقة مســبقة
علــى اإلســتيراد  ،بينمــا يشــترط مطابقــة المنتجــات لمتطلبــات المواصفــات القطريــة الخاصــة بهــا  ،علمــا أن
اإلدارة تعمــل حاليــا علــى تطبيــق نظــام تســجيل المنتجــات الــذي ســيرى النــور قريبــا وســيتم عنــد تطبيــق
هــذا النظــام الطلــب مــن جميــع المســتوردين تســجيل منتجاتهــم قبــل اســتيرادها بهــدف تطبيــق أفضــل
أســاليب الرقابــة الحديثــة علــى الغــذاء .
ال تتــردد فــي طلــب النصيحــة وتوجيــه األســئلة التــي ترغــب بهــا إلدارة القســم  ،فنحــن علــى اســتعداد دائــم
لتقديــم النصيحــة والمشــورة الفنيــة الالزمــة.

							
 ١تتوفر جميع المواصفات واللوائح الفنية في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في أبوهامور
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.2

خطوات التفتيش:

.1.2

التحقق من إرفاق الوثائق الصحية:

يعــد التحقــق مــن الوثائــق الصحيــة أول خطــوة عمليــة إلجــراءات التفتيــش علــى اإلرســاليات المســتوردة،
وتبــدأ مباشــرة بعــد تحويــل البيــان الجمركــي مــن الهيئــة العامــة للجمــارك إلــى قســم صحــة المنافــذ
ومراقبــة األغذيــة بصفتــه القســم الفنــي المختــص بالرقابــة علــى الغــذاء المســتورد ومنهــا :
½ ½نمــوذج تســجيل وتفتيش اإلرســاليات الغذائيــة ويعبأ من موقــع وزارة الصحة العامــة  /الرابط التالي:
www.moph.gov.qa/app/media/6065
½ ½صورة عن البيان الجمركي .
½ ½قائمة التعبئة  /قائمة المحتويات .
½ ½شهادة صحية أصلية تتوفر فيها اإلشتراطات التالية :
• •صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ  /بلد التصدير
• •ذات صلــة باإلرســالية المســتوردة ( الشــهادات العامــة عــن منشــأة التصنيــع او تصريــح التــداول
فــي الســوق المحلــي غيــر مقبولــة).
• •تحتوي إفادات صحية واضحة (انظر الملحق الخاص بالشهادات ذات الصلة)
• •مصدقــة مــن الســفارة القطريــة فــي بلــد المنشــأ  /بلــد التصديــر مالــم يتــم صــدور قــرار بخــاف
ذلــك .
• •شــهادة الذبــح الحــال للحــوم والدواجــن ،وشــهادة حــال لألغذيــة المحتويــة علــى مكونــات
مصدرهــا منتجــات حيوانيــة تتوفــر فيهــا اإلشــتراطات التاليــة:
• •صــادرة مــن هيئــة معتمــدة فــي دولــة قطــر ( .راجــع القائمــة المعتمــدة علــى الرابــط التالــي)
www.moph.gov.qa/app/media/3361
• •ذات صلة باالرسالية المستوردة
• •تحتوي إفادات حالل واضحة (انظر الملحق الخاص بالشهادات ذات الصلة )
½ ½مصدقــة مــن الســفارة القطريــة فــي بلــد المنشــأ  /بلــد التصديــر مالــم يتــم صــدور قــرار بخــاف
ذلــك .
½ ½سجالت قراءة درجات الحرارة أثناء النقل عند اللزوم.
½ ½اإللتــزام بتقديــم أي وثائــق إضافيــة يتــم طلبهــا ،خاصــة فــي حالــة الطــوارئ والحــوادث الغذائيــة
المختلفــة. .

.2.2

الكشف الظاهري وسحب العينات:

تشمل خطوات تفتيش شحنات/اإلرساليات الغذائية المستوردة ما يلي:
1

التأكد من سالمة الحاوية والمحتويات بشكل عام والتأكد من مطابقة درجة الحرارة حسب
متطلبات المواصفات القطرية.

2

الكشف على األصناف الغذائية الواردة وتدقيق بطاقة البيان للتأكد من مطابقتها للوائح الخاصة
بها وخاصة فيما يتعلق باللغة العربية والمكونات وتاريخ الصالحية.

 3سحب العينات إذا تطلب األمر ذلك  ،حيث يتم سحب عينات من اإلرساليات الواردة ألول مرة كما
يتم سحب عينات دورية أو عند الشك في أصناف معينة.

.3.2

الفسح/اإلفراج المؤقت وإصدار إخطار بحجز الشحنات/اإلرساليات أو التحفظ عليها

يتم الحجز والتحفظ على الشحنات/اإلرساليات وإصدار إخطار بذلك في الحاالت التالية:
 ٢يقوم المستورد بتقديم طلب باإلفراج المؤقت إلى المنفذ المعني متضمنا تعهد منه بعدم التصرف في اإلرسالية لحين اإلفراج النهائي .

2

2

• •عدم وجود قائمة واضحة بالمحتويات (قائمة التعبئة).
• •عــدم توافــق أصنــاف األغذيــة المذكــورة بالشــهادة والوثائــق الصحيــة مــع محتويــات الشــحنة/
اإلرسالية.
• •عــدم توفــر النســخة األصليــة للشــهادة الصحيــة أو رقــم المرجــع الخــاص بالشــهادة الصحيــة
اإللكترونيــة.
• •أن تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة قبل تاريخ اإلنتاج.
• •أن تكون الشهادات الصحية المرفقة صادرة بعد تاريخ الشحن.
• •أن ال ترفــق شحنات/إرســاليات اللحــوم والدواجــن بشــهادات أصليــة للذبــح الحــال ،أو أن ال ترفــق
منتجــات اللحــوم بشــهادات الحــال.
• •عنــد الشــك بوجــود أي مؤشــرات علــى التالعــب بختــم الرصــاص الجمركــي قبــل القيــام بعمليــة
التفتيــش.
• •اإلشتباه بصحة الوثائق والشهادات الصحية المرفقة.

كما يمكن عمل إخطار بالحجز لألسباب التالية:
• •إلستكمال إجراءات المطابقة عند عدم التمكن من إستكمالها في المنفذ .
• •إلعطاء فرصة لتقديم معلومات إضافية تتعلق بالشحنة/باإلرسالية من المصنع أو المصدر.
• •إلنتظار نتائج الفحص المخبري في مختبرات معتمدة للعينات عند سحب عينات للتحليل.
• •إلعطــاء مهلــة لترتيــب إجــراءات إعــادة التصديــر لبلــد المنشــأ أو بلــد التصديــر أو أي بلــد آخــر حســب
واقــع الحال.
• •إلعطاء مهلة لترتيب إجراءات اإلتالف القانوني تحت إشراف الجهة المختصة.
• •لمراجعة اإلدارة للبت في بعض األمور الفنية.
ويشــترط لعمــل إخطــار باإلفــراج المؤقــت تقديــم تعهــد مــن المســتورد بعــدم التصــرف وتوقيــع المســتورد أو
شــركة التخليــص علــى نمــوذج إخطــار الحجــز وتقديم أي ضمــان آخر تطلبــه وزارة الصحــة العامة بعــدم التصرف.

.4.2

الرفض التلقائي لألغذية:

ترفض األغذية بشكل تلقائي في منافذ الدولة في الحاالت التالية:
• •إذا ثبت ،وبشكل متكرر ،عدم مطابقة الغذاء المستورد لمتطلبات المطابقة.
• •إذا كان الغــذاء ضمــن قائمــة األغذيــة المحظــور تداولهــا فــي قطــر وفقــا لقــرارات الجهــات
المعنيــة .
• •إذا كان الغذاء مرفوض فعليا من دول أخرى ألسباب تتعلق بالسالمة الغذائية.
• •إذا كان الغذاء مستوردا من بلد أو منطقة تم اإلبالغ عن وجود مخاطر صحية بها.
• •اذا احتوت االرسالية على مخالفات واضحة.

.5.2

أغذية ممنوع استيرادها إلعتبارات تتعلق بالسالمة الغذائية: :

يمنع استيراد األغذية التالية:
				
• •األغذية المدرجة في قائمة الحظر على موقع وزارة الصحة العامة:
h t t p s : / / w w w . m o p h . g o v. q a / a p p / m e d i a / 4 1 7 1
• •األغذيــة المنقولــة بشــكل يخالــف اشــتراطات النقــل المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح
الفنيــة المعتمــدة أو تللــك اإلشــتراطات الــواردة فــي اإلعــان الخــاص بالنقــل أثنــاء
فتــرة الصيــف و المنشــور علــى موقــع وزارة الصحــة العامــة علــى الرابــط التالــي :
https://www.moph.gov.qa/app/media/3059
• •الشحنات/اإلرســاليات غيــر المرفقــة بوثائــق صحيــة أو شــهادات حــال وذبــح حــال مــن بلــد
3

المنشــأ  /بلــد التصديــر .
• •األغذيــة مــن مصــادر حيوانــات أو نباتــات برية غيــر صالحة لإلســتهالك اآلدمي إســتنادا للتشــريعات
القطريــة ذات الصلة.

 .3التعامل مع االرساليات المرفوضة :
.1.3

إعادة التصدير:

تتضمن خطوات إعادة التصدير ما يلي:
• •تقديــم طلــب بذلــك لمنفــذ المغــادرة للمــواد الغذائيــة المســتوردة المطلــوب إعــادة تصديرهــا
عبــر شــركة التخليــص مــع أوراق اإلرســالية المطلوبــة ( نســخة مــن بيــان جمركــي الوصــول –
نســخة مــن بيــان جمركــي إعــادة تصديــر –نســخة مــن الفاتــورة الــواردة – نســخة مــن فاتــورة
اعــادة التصديــر ،تقديــم نســخة مــن نمــوذج التســجيل وتفتيــش اإلرســاليات الغذائيــة والــذي
يبيــن اســباب الرفــض مــن منفــذ الوصــول).
• •تســليم نســخة مــن البيــان الجمركــي لمنفــذ الوصــول مــع إفــادة رســمية مــن الجمــارك بإعــادة
التصديــر فعليــا.
• •يســمح بإعــادة التصديــر لالرســاليات التــي ترفــض الســباب تتعلــق بالســامة الغذائيــة شــريطة
الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن الجهــة المختصــة فــي بلــد المنشــأ/التصدير.

.2.3

اإلتالف:

تتضمن خطوات اإلتالف ما يلي:
• •تعبئة نموذج طلب اإلتالف المرفق لكل شحنة وإرفاق األوراق المطلوبة.
• •تقديــم الطلــب عبــر شــركة التخليــص لمكتــب الصحــة فــي المنفــذ المعنــي ،والــذي بــدوره
يقــوم بالتنســيق مــع مركــز معالجــة النفايــات وزارة البلديــة والبيئــة.
• •متابعة توجيهات المنفذ التمام عملية االتالف في الموعد المحدد
• •يتم تحديد موعد اإلتالف
• •تتــم عمليــة اإلتــاف تحــت إشــراف المنفــذ المعنــي وبوجــود مفتــش الصحــة وبالتنســيق مــع
مركــز معالجــة النفايــات /وزارة البلديــة والبيئــة .

.4

دليل خدمات القسم:

للتعــرف علــى الخدمــات التــي يقدمهــا القســم كطلــب تســجيل ارســالية الســتكمال
التفتيــش ،أو طلــب اإلفــراج عــن أغذيــة محجــوزة ،أو طلــب الحصــول علــى شــهادات أو أي
خدمــات أخــرى ينصــح بالرجــوع لدليــل الخدمــات المنشــور علــى موقــع وزارة الصحــة العامــة:
 https://www.moph.gov.qa/ app/media/5803واتبــاع االرشــادات الــواردة فيــه لتســهيل الحصــول
علــى الخمــة المطلوبــة وتوفيــرا للجهــد والوقــت علــى المســتوردين

4

نماذج الشهادات الصحية
تلتــزم الــدول المصــدرة بالشــهادات الصحيــة حســب النمــاذج الــواردة تاليــا قــدر اإلمــكان مــع إمكانيــة قبــول
نمــاذج الــدول المصــدرة مــع االلتــزام بالبيانــات واإلفــادات الــواردة فــي نمــاذج الشــهادات التاليــة.
تعتمــد اللغــة العربيــة أو االنجليزيــة أو كالهمــا كلغــات أساســية فــي إصــدار الشــهادات الصحيــة ،علــى أن
يتــم إصــدار شــهادة صحيــة لــكل إرســالية .
باالضافــة لهــذه الشــهادات يجــوز لــوزارة الصحــة العامــة طلــب أي إفــادات أو وثائــق صحيــة إضافيــة خاصــة،
إذا تطلــب األمــر ذلــك ،كمــا فــي حــاالت الطــوارئ والحــوادث الغذائيــة المختلفــة ،أو عنــد الحاجــة للتأكــد
مــن إســتيفاء متطلبــات منظمــة الصحــة الحيوانيــة  OIEأو متطلبــات الحــال الخاصــة باألعــاف المقدمــة
للحيوانــات ولألســماك واالحيــاء البحريــة المســتزرعة ،أو لغيرهــا مــن األســباب.
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نموذج رقم ( :)1الشهادة الصحية الخاصة بتصدير األغذية المصنعة:
Health Certificate for Export of Processed
Food Products to Qatar

الشهادة الصحية لتصدير األغذيةالمصنعة إلى قطر
Certificate Reference No.

الرقم المرجعي للشهادة الصحية

 I.2المرسل (المصدر)

مكان اإلصدار

Place of Issue

االسم

تاريخ اإلصدار

Date of Issue

العنوان

Competent/Certifying
Authority

الجهة الرقابية المختصة
العنوان

 ISO codeبلد المنشأ

Country of
origin

٤

 ISO codeبلد الوصول

Country of
Destination

رمز األيزو
رمز األيزو

)Packing Est. (if applicable

الشركة المعبأة (إن وجد)
االسم

Address
)Consignee (importer

 I.5العنوان

Address

I.6
 I.8الشركة الصانعة

Producer.
Address

العنوان

I.11

بلد المغادرة/موقع التحميل

Border of Loading/Country of
Dispatch

الرقم التعريفي/هوية وسيلة النقل

Conveyance Identification No.

 I.12وسيلة النقل

Means of transport/
conveyance

جوي



By Air

درجة حرارة حفظ المادة الغذائية

Temperature of Food product

 I.13بحري



By Sea



By Road

Ambient

درجة حرارة الغرفة
مبرد
مجمد

Frozen
Commodities Certified for:

تم ترخيص البضائع الستخدامها في:
االستهالك اآلدمي مباشرة:

Total
Weight

Batch/Lot
No.

رقم
الوزن الكلي التشغيلة /
٥
الدفعة



Identification of the Food Products

No Packages

Expiry Date

Brand
Production Date
Name

عدد الطرود

تاريخ االنتهاء

العالمة
التجارية

تاريخ اإلنتاج

اإلفادات الصحية
إفادات عامة
إن الغذاء سليم (آمن) وصالح لالستهالك اآلدمي
تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية في منشأه غذائية خاضعة للرقابة
من قبل الجهة الرقابية المختصة و /او الجهة المخولة رسميا ،وتطبق نظام إدارة
سالمة الغذاء استنادًا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله.

إفادات صحية إضافية خاصة ،إذا تطلب األمر ذلك
إسم ووظيفة الشخص المختص
إسم اإلدارة التي يتبع لها
الختم الرسمي
التاريخ:

٣
٤
٥
٦

I.14

 Human Consumption Directlyبعد معالجة إضافية  After Further Process أخرى Other 

توصيف وتصنيف األغذية
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Border of Entry/
Country of
Destination

I.9

 I.10بلد الوصول /منفذ
الدخول

بري

I.7

Name

االسم

Address

Chilled

I.4

Name

االسم

Name

العنوان

Name

 1.3المرسل إليه
(المستورد)

Address
٣

)Consignor (Exporter

I.1

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.

Treatment Type
نوع المعالجة

٦

I.15

& Name
Description HS-Code
of Food
إسم ووصف
بند التعرفة
المادة
الجمركية
الغذائية
Health Attestations
General Attestations

I.16

The Food product are safe and fit for human
consumption.
The food product(s) was handled at an establishment
that has been subjected to inspections by the
competent authority and/or officially recognized
body and implements a food safety management
system based on HACCP principles or an equivalent
system
Additional Health Attestations (Declarations) if
deemed necessary
Authorized officer Name & Position
Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:

: الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها:)2( نموذج رقم
Health Certificate for Export of Meat and Meat
Products to Qatar
I.1

Consignor (Exporter)

) المرسل (المصدرI.2

Name
Address
I.4

Consignee (importer)

الشهادة الصحية لتصدير اللحوم ومنتجاتها إلى قطر

Place of Issue

مكان اإلصدار

العنوان

Date of Issue

تاريخ اإلصدار

Name

Producer/
SlaughterhouseEst.

/ الشركة الصانعةI.8
المسلخ

Name
Border of Entry/Country
of Destination

I.11

I.14

العنوان

Country of origin
Country of Destination

I.16

رمز األيزو

 بلد الوصولISO code

رمز األيزو

Packing Est. (if applicable)

)الشركة المعبأة (إن وجد
االسم
العنوان

منفذ/  بلد الوصولI.10
الدخول

Border of Loading/Country of
Dispatch

موقع/بلد المغادرة
التحميل

Means of transport/
conveyance

 وسيلة النقلI.12

Conveyance Identification No.

هوية/الرقم التعريفي
وسيلة النقل

By Air



جوي

By Sea



 بحريI.13

Temperature of Food product

درجة حرارة حفظ المادة
الغذائية

By Road



Ambient

بري

درجة حرارة الغرفة

Chilled

مبرد

Frozen

مجمد

Commodities Certified for:

:تم ترخيص البضائع الستخدامها في

Other   أخرىAfter Further Process   بعد معالجة إضافيةHuman Consumption Directly
I.15

 بلد المنشأISO code

Address

العنوان

I.9

الجهة الرقابية المختصة

Name

االسم

Address

Competent/Certifying Authority
Address

االسم
 العنوانI.5
I.6

I.7

الرقم المرجعي للشهادة
الصحية

االسم
) المرسل إليه (المستورد1.3

Address

Certificate Reference No.

Identification of the Food Products

:االستهالك اآلدمي مباشرة



توصيف وتصنيف األغذية

Name &
Description of
Food

HS-Code

Treatment Type

Brand
Name

Production
Date

Expiry Date

No Packages

Batch/Lot
No.

Total Weight

إسم ووصف المادة
الغذائية

بند التعرفة
الجمركية

نوع المعالجة

العالمة
التجارية

تاريخ اإلنتاج

تاريخ االنتهاء

عدد الطرود

رقم التشغيلة
الدفعة/

الوزن الكلي

Health Attestations
General Attestations

اإلفادات الصحية
إفادات عامة

The meat and/or meat product are safe and fit for human consumption

أو منتجاتها سليمة (آمنة) وصالحة لالستهالك/أن اللحوم و
اآلدمي

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

تم ذبح الحيوانات في مسلخ مرخص ومعتمد من قبل
الجهات المختصة في بلد المنشأ وموافق عليه من قبل
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل تحت
.إشراف الجهة الرقابية المختصة بالدولة المصدرة

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

أو منتجاتها من حيوانات خضعت للفحص قبل/أن اللحوم و
الذبح وبعده من قبل أطباء بيطريين تابعين للجهة الرقابية
.المختصة في بلد المنشأ

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.

أو منتجاتها في منشأه/تم إجراء عمليات تداول اللحوم و
 وتطبق،خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة
نظام إدارة سالمة الغذاء استنادًا إلى مبادئ نظام الهاسب
.أو ما يماثله

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 GCC requirements.

تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام
األدوية البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات
/ وأن أي متبقيات في اللحوم و،الزراعية في الحيوانات الحية
.أو منتجاتها متوافقة مع المتطلبات الخليجية ذات العالقة

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

أو منتجاتها لم يتم ذبحها بقصد/أن مصدر اللحوم و
.القضاء على األمراض أو التحكم فيها
أن اللحوم ناتجة من حيوانات لم تتغذى على أعالف تتضمن
مساحيق اللحم والعظم وأية مخلفات بروتينية من اصل
٧
مجترات
 إذا تطلب األمر ذلك،إفادات صحية إضافية خاصة
إسم ووظيفة الشخص المختص
إسم اإلدارة التي يتبع لها
الختم الرسمي
:التاريخ

.هذه االفادة خاصة بلحوم المجترات ومنتجاتها فقط

٧
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) الشهادة الصحية الخاصة بتصدير منتجات األلبان (الحليب ومنتجاته:)3( نموذج رقم
Health Certificate for Export of Milk , and Milk
Products To Qatar
I.1

Consignor (Exporter)

) المرسل (المصدرI.2

Name
Address
I.4

Consignee (importer)

الشهادة الصحية لتصدير الحليب ومنتجاته إلى قطر

Place of Issue

مكان اإلصدار

العنوان

Date of Issue

تاريخ اإلصدار

 العنوانI.5
I.6

I.7

Producer.

 الشركة الصانعةI.8

Name

الجهة الرقابية المختصة
العنوان

Country of origin
Country of
Destination

 بلد المنشأISO code

رمز األيزو

 بلد الوصولISO code

رمز األيزو

Packing Est. (if applicable)

)الشركة المعبأة (إن وجد

Name

االسم

Address

Competent/Certifying
Authority
Address

االسم

Address

الرقم المرجعي للشهادة الصحية

االسم
) المرسل إليه (المستورد1.3

Name

Certificate Reference No.

االسم

Address

العنوان

العنوان

I.9

Border of Entry/Country
of Destination

منفذ/  بلد الوصولI.10
الدخول

Border of Loading/Country of
Dispatch

موقع التحميل/بلد المغادرة

I.11

Means of transport/conveyance

 وسيلة النقلI.12

Conveyance Identification No.

هوية وسيلة النقل/الرقم التعريفي

Temperature of Food product

درجة حرارة حفظ المادة الغذائية

I.14

By Air



جوي

By Sea



 بحريI.13

By Road



Ambient

بري

I.16

Chilled

مبرد

Frozen

مجمد

Commodities Certified for:

:تم ترخيص البضائع الستخدامها في

Other   أخرىAfter Further Process  بعد معالجة إضافية
I.15

درجة حرارة الغرفة

Human Consumption Directly:  :االستهالك اآلدمي مباشرة

Identification of the Food Products
Name &
Description
of Food

HS-Code

اسم ووصف
المادة
الغذائية

بند التعرفة
الجمركية

Treatment Type
نوع المعالجة

توصيف وتصنيف األغذية
Brand
Name

Production Date

Expiry
Date

No Packages

Batch/Lot
No.

Total
Weight

العالمة
التجارية

تاريخ اإلنتاج

تاريخ االنتهاء

عدد
الطرود

رقم
/التشغيلة
الدفعة

الوزن الكلي

Health Attestations
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.

اإلفادات الصحية
إفادات عامة
أو منتجاته سليم (آمن) وصالح لالستهالك اآلدمي/إن الحليب و
أو منتجاته حيوانات سليمة وخاضعة للفحص البيطري/أن مصدر الحليب و
.من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ

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.

أو منتجاته في منشأه خاضعة للرقابة/تم إجراء عمليات تداول الحليب و
من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ وتطبق نظام إدارة سالمة
.الغذاء استنادًا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله

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

تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام األدوية البيطرية (بما
 وإن أية،فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في الحيوانات الحية
أو منتجاته متوافقة مع المتطلبات الخليجية/متبقيات في الحليب و

Additional Health Attestations (Declarations) if deemed
necessary
Authorized officer Name & Position
Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:

 إذا تطلب األمر ذلك،إفادات صحية إضافية خاصة
اسم ووظيفة الشخص المختص
اسم اإلدارة التي يتبع لها
الختم الرسمي
:التاريخ
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 الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجاته:)4( نموذج رقم
Health Certificate for Export of Table Eggs and
Egg Products to Qatar
I.1

Consignor (Exporter)

) المرسل (المصدرI.2

Name
Address
I.4

الشهادة الصحية لتصدير بيض المائدة ومنتجاته المعدة لالستهالك اآلدمي
إلى قطر

Consignee (importer)

Certificate Reference No.
Place of Issue

مكان اإلصدار

العنوان

Date of Issue

تاريخ اإلصدار

) المرسل إليه (المستورد1.3

Name

Competent/Certifying
Authority

 العنوانI.5
I.6

I.7

Producer.

 الشركة الصانعةI.8

Name
Address

I.11

Means of transport/
conveyance

I.16

Country of
Destination

 بلد الوصولISO code

رمز األيزو

االسم
العنوان

Border of Loading/Country of
Dispatch

موقع التحميل/بلد المغادرة

 وسيلة النقلI.12

Conveyance Identification No.

هوية وسيلة النقل/الرقم التعريفي

Temperature of Food product

درجة حرارة حفظ المادة الغذائية

By Air



جوي

By Sea



 بحريI.13



Ambient

بري

درجة حرارة الغرفة

Chilled

مبرد

Frozen

مجمد

Commodities Certified for:

:تم ترخيص البضائع الستخدامها في
Human Consumption Directly:

Identification of the Food Products
Name &
Description
of Food

HSCode

إسم ووصف
المادة الغذائية

بند التعرفة
الجمركية

)الشركة المعبأة (إن وجد

Address

Other   أخرىAfter Further Process  بعد معالجة إضافية
I.15

رمز األيزو

منفذ الدخول/  بلد الوصولI.10

By Road

I.14

 بلد المنشأISO code

Name

العنوان

Border of Entry/Country
of Destination

العنوان

Country of
origin

Packing Est. (if applicable)

االسم

I.9

الجهة الرقابية المختصة

Address

االسم

Address

الرقم المرجعي للشهادة الصحية

االسم

Treatment Derived
from (Domestic flow,
other birds)
البضاعة ناتجة من (طيور
) طيور اخرى،داجنة

:االستهالك اآلدمي مباشرة

توصيف وتصنيف األغذية
Brand
Name

Production Date

Expiry Date

No
Packages

Batch/
Lot No.

Total
Weight

العالمة
التجارية

تاريخ اإلنتاج

تاريخ االنتهاء

عدد الطرود

رقم
/التشغيلة
الدفعة

الوزن الكلي

Health Attestations
General Attestations
The eggs/ egg products are safe and fit for human consumption.
The eggs/egg products were handled at an establishment that has been
subjected to inspections by the competent authority in the country of
origin and implements a food safety management system based on
HACCP principles or an equivalent system.
Good veterinary practice has been applied in the use of veterinary drugs
(including growth promoters) and agriculture chemicals in poultry, and any
residues in egg/egg products comply with GCC requirements.

Additional Health Attestations (Declarations) if deemed necessary
Authorized officer Name & Position
Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:



اإلفادات الصحية
إفادات عامة
أو منتجاته سليم (آمن) وصالح لالستهالك اآلدمي/إن البيض و
أو منتجاته في منشأه خاضعة/تم إجراء عمليات تداول البيض و
 وتطبق،للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ
نظام إدارة سالمة الغذاء استنادًا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما
.يماثله
تم تطبيق الممارسات البيطرية الجيدة في استخدام األدوية
البيطرية (بما فيها محفزات النمو) والكيماويات الزراعية في
أو منتجاته متوافقة مع/ وإن أية متبقيات في البيض و،الدواجن
المتطلبات الخليجية
 إذا تطلب األمر ذلك،إفادات صحية إضافية خاصة

إسم ووظيفة الشخص المختص
إسم اإلدارة التي يتبع لها
الختم الرسمي
:التاريخ
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 الشهادة الصحية الخاصة بتصدير منتجات األحياء البحرية ذات األصل الحيواني:)5( نموذج رقم

)( االسماك والمنتجات السمكية والرخويات والقشريات وشوكيات الجلد

Health Certificate for Export of Products
of Aquatic Animal Origin
I.1

Consignor (Exporter)

) المرسل (المصدرI.2

Name
Address
I.4

Consignee (importer)

الشهادة الصحية لتصدير المنتجات البحرية ذات أصل حيواني إلىقطر

Place of Issue

مكان اإلصدار

العنوان

Date of Issue

تاريخ اإلصدار

) المرسل إليه (المستورد1.3
 العنوانI.5

Producer.

 الشركة الصانعةI.8

Name
Address

I.11

Means of transport/
conveyance

I.14

Country of origin

I.16

 بلد المنشأISO code

Country of Destination

االسم
العنوان

Border of Loading/Country of
Dispatch

موقع التحميل/بلد المغادرة

 وسيلة النقلI.12

Conveyance Identification No.

هوية وسيلة النقل/الرقم التعريفي

Temperature of Food product

درجة حرارة حفظ المادة الغذائية



جوي

By Sea



 بحريI.13

By Road



Ambient

بري

درجة حرارة الغرفة

Chilled

مبرد

Frozen

مجمد

Commodities Certified for:

:تم ترخيص البضائع الستخدامها في
Human Consumption Directly:  :االستهالك اآلدمي مباشرة

Identification of the Food Products
HS-Code

إسم ووصف
المادة
الغذائية

بند التعرفة
الجمركية

رمز األيزو
)الشركة المعبأة (إن وجد

منفذ/  بلد الوصولI.10
الدخول

By Air

Name &
Description
of Food

رمز األيزو

 بلد الوصولISO code

Packing Est. (if applicable)

Other   أخرىAfter Further Process  بعد معالجة إضافية
I.15

العنوان

Address

العنوان

Border of Entry/
Country of Destination

الجهة الرقابية المختصة

Name

االسم

I.9

Competent/Certifying Authority
Address

االسم
I.6

I.7

الرقم المرجعي للشهادة الصحية

االسم

Name
Address

Certificate Reference No.

توصيف وتصنيف األغذية
Brand
Name

Production Date

Expiry Date

No
Packages

Batch/Lot
No.

Total
Weight

العالمة
التجارية

تاريخ اإلنتاج

تاريخ االنتهاء

عدد الطرود

رقم
/التشغيلة
الدفعة

الوزن الكلي

Treatment Type

نوع المعالجة

Health Attestations

General Attestations

اإلفادات الصحية
إفادات عامة

The products of aquatic animal origin are safe and fit for
human consumption

إن المنتجات البحرية سليمة (آمنة) وصالحة لالستهالك اآلدمي

The products of aquatic animal origin are derived from
non-toxic species that do not cause any sign of disease.

إن مصدر المنتجات البحرية ذات األصل الحيواني من فصائل غير سامة وال
.ُتسبب أي عالمات مرضية

Where aquatic animals are grown in farms or
aquaculture production areas, the competent authority
has monitored the compliance to sanitary requirements

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

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.

تم تغذية األحياء البحرية ذات األصل الحيواني على أعالف صنعت وفقا
لمتطلبات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة
او ما يماثله وخالية من أية ملوثات فيزيائية او كيميائية أو بيولوجية محظورة
دوليا

The products of aquatic animal origin were handled in
an establishment that has been subjected to inspection
by the competent authority of the country of origin and
implements a food safety management system based
on HACCP principles or an equivalent system.

تم إجراء عمليات تداول المنتجات البحرية ذات األصل الحيواني في منشأه
 وتطبق نظام،خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ
.إدارة سالمة الغذاء استنادًا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله

Additional Health Attestations (Declarations) if deemed
necessary
Authorized officer Name & Position
Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:

 إذا تطلب األمر ذلك،إفادات صحية إضافية خاصة
إسم ووظيفة الشخص المختص
إسم اإلدارة التي يتبع لها
الختم الرسمي
:التاريخ
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 النباتية الخاصة بتصدير النباتات ومنتجات/  الشهادة الصحية الزراعية:)6( نموذج رقم
النباتات الزراعية
الشهادة الصحية النباتية للتصدير إلي قطر
Phytosanitary Certificate for Export To Qatar
Place of Issue:

: مكان اإلصدارCertificate No.:

From: Plant Protection Organization Name:
من الجهة الرسمية لوقاية النبات في بلد المصدر
Name & Address of Consignee

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

إسم وعنوان المستور د

Point of Entry

نقطة الدخول

Name & Address of Exporter

جهة المنشأ
Place of Origin

العالمات المميزة
Distinguishing Marks

عدد الطرود ووصفها
Number & Description of Packages

Date:

:درجة الحرارة
:التاريخ

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 of the GCC countries, 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:

األسماء العلمية للنبات
Botanical Names of the
Plant

إسم المنتج
Name of Product

أو اإلصابة/المعاملة للتطهير من التلوث و

:)الكيماويات (المادة الفعالة

Temperature:

:وسيلة النقل

وصف الشحنة

Disinfestations and/or Disinfection Treatment

Chemical (active ingredient(:

جهة التصدير وعنوانها

Mean of Transportation:

Description of Consignment

الكمية المعلنة
)(كجم
Quantity Declared (kg)

رقم الشهادة

Treatment:

:المعالجة

Concentration:

:التركيز

Additional Information:

:معلومات أخرى
اإلفادة الصحية

تصادق هذه الشهادة على أن النباتات والمنتجات النباتية أو المواد األخرى
أو اختبارها وفقا لإلجراءات المعتمدة المناسبة/المذكورة هنا قد تم فحصها و
 وتتفق مع،ووجدت خالية من آفات الحجر الزراعي التي حددها البلد المستورد
 بما،الوضع الحالي لمتطلبات الصحة النباتية لدى دول مجلس التعاون الخليجي
.في ذلك تلك اآلفات غير الحجرية الخاضعة للوائح

 إذا تطلب األمر ذلك،إفادات صحية إضافية خاصة

إسم ووظيفة الشخص المختص
إسم اإلدارة التي يتبع لها
الختم الرسمي
:التاريخ
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 الشهادة الصحية الخاصة بتصدير األغذيةالمنوعة:)7( نموذج رقم
Health Certificate for Export of Assorted Food
Products to Qatar
I.1

Consignor (Exporter)

) المرسل (المصدرI.2

Name
Address
I.4

Consignee (importer)

الشهادة الصحية لتصدير األغذيةالمنوعة إلى قطر

االسم

Place of Issue

العنوان

Date of Issue

) المرسل إليه (المستورد1.3

Name

 العنوانI.5
I.6

I.7

Producer.

 الشركة الصانعةI.8

Name

االسم

Address

العنوان

I.9

Border of Entry/Country of
Destination

I.11

Means of transport/
conveyance

الرقم المرجعي للشهادة الصحية
مكان اإلصدار
تاريخ اإلصدار

Competent/Certifying Authority

الجهة الرقابية المختصة

Address

االسم

Address

Certificate Reference No.

العنوان

Country of origin
Country of
Destination

 بلد المنشأISO code

رمز األيزو

 بلد الوصولISO code

رمز األيزو

Packing Est. (if applicable)

)الشركة المعبأة (إن وجد

Name

االسم

Address

العنوان

منفذ/ بلد الوصول
I.10
الدخول

Border of Loading/Country of
Dispatch

موقع التحميل/بلد المغادرة

 وسيلة النقلI.12

Conveyance Identification No.

هوية وسيلة النقل/الرقم التعريفي

Temperature of Food product

درجة حرارة حفظ المادة الغذائية

By Air



جوي

By Sea



 بحريI.13

By Road



بري

Ambient

درجة حرارة الغرفة

Chilled

مبرد

Frozen
I.14

:تم ترخيص البضائع الستخدامها في

Other   أخرىAfter Further Process  بعد معالجة إضافية
I.15

I.16

مجمد

Commodities Certified for:
Human Consumption Directly:

Identification of the Food Products



:االستهالك اآلدمي مباشرة

توصيف وتصنيف األغذية

Name &
Description
of Food
item/s

HS-Code

Treatment Type

Brand
Name

Production Date

Expiry Date

No
Packages

Batch/Lot
No.

Total
Weight

إسم ووصف
المادة
الغذائية

بند التعرفة
الجمركية

نوع المعالجة

العالمة
التجارية

تاريخ اإلنتاج

تاريخ االنتهاء

عدد
الطرود

رقم
/التشغيلة
الدفعة

الوزن
الكلي

Health Attestations
General Attestations

اإلفادات الصحية
إفادات عامة

Food products are safe and fit for human consumption

إن المنتجات الغذائية سليمة (آمنة) وصالحة لالستهالك اآلدمي

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

تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية في منشأه غذائية خاضعة للرقابة
 وتطبق نظام، أو الجهة المخولة رسميًا/من قبل الجهة الرقابية المختصة و
.إدارة سالمة الغذاء استنادًا إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله

Additional Health Attestations (Declarations) if deemed
necessary
Authorized officer Name & Position
Name of the Responsible Department
Official Stamp
Date:

 إذا تطلب األمر ذلك،إفادات صحية إضافية خاصة
إسم ووظيفة الشخص المختص
إسم اإلدارة التي يتبع لها
الختم الرسمي
:التاريخ
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نماذج
شهادات الحالل والذبح الحالل

تقبل الشهادات الصادرة من الهيئات المعتمدة في دولة قطر فقط  /راجع القائمة
المعتمدة على الرابط التالي:
https://www.moph.gov.qa/app/media/3361
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 شهادة الذبح الحالل الخاصة باللحوم ومنتجاتها المصدرة لدولة: )1( نموذج رقم
قطر
Halal Slaughtering Certificate for exporting Meat and Meat
Products to Qatar
1.

Certificate details

1.1

Halal Slaughtering
Certificate
Reference No.

1.3

Date:

1.4

Health Certificate
No:

2.

The Authorized Slaughterhouse:

2.1

Name of the
Slaughterhouse

2.3

Veterinary
Approval No

3.
3.1

3.3

Veterinary
Approval No

5.

تفاصيل الشهادة
الرقم المرجعي للشهادة
1.2
الذبح الحالل

Source

مصدرها
تاريخها
رقم الشهادة
:الصحية
:المسلخ المرخص

 إسم المسلخ2.2

Address of the Slaughterhouse

عنوان المسلخ

Name and Address of
Competent Authority Issuing the
Veterinary Approval

 رقم التصريح البيطري2.4

Authorized Meat Cutting Establishment
Name of the
Meat Cutting
Establishment

4.

شهادة الذبح الحالل للحوم ومنتجاتها
المصدرة إلى قطر

إسم و عنوان الجهة
الرسمية المانحة
للتصريح البيطري

مركز تقطيع اللحوم المرخص

إسم مركز تقطيع
3.2
اللحوم

Address of Meat Cutting est.

عنوان مركز تقطيع
اللحوم

 رقم التصريح البيطري3.4

Name and Address of
Competent Authority Issuing
the Veterinary Approval

إسم وعنوان الجهة
الرسمية المانحة للتصريح
البيطري

Identification of the meat and meat Products

توصيف وتصنيف اللحوم و منتجاتها

Meat Type

Carcass
(Whole/
Cuts)

Brand
Name

Date of
Slaughter

Expiry
Date

No Packages

Batch/Lot No.

Total Weight

نوع اللحوم

الذبيحة
/(كاملة
)قطع

العالمة
التجارية

تاريخ الذبح

تاريخ االنتهاء

عدد الطرود

/رقم التشغيلة
الدفعة

الوزن الكلي

Halal Slaughtering Attestations

إفادة الذبح الحالل

Slaughtering has occurred:
- in a slaughterhouse approved by the competent authority of
the country of origin and under the supervision of an Islamic
organization for Halal certification recognized by the competent authorities of the GCC countries.
- in the presence of the Islamic organization’s representative.
- in an establishment where slaughter of pigs does not take
place.
- Slaughter was carried out by a Muslim slaughter man with a
knife or permissible tool.

:تم الذبح
 وتحت إشراف، بمسلخ مجاز من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأهيئة إسالمية مصرحة بها من قبل الجهات المختصة بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
. بحضور مفوض هيئة إسالمية مصرحة بها. في مكان ال يسمح فيه بذبح الخنازير. بأيدي قصابين مسلمين وباستخدام السكين أو الة مباحة-

The fresh meat (chilled or frozen) originated from a country and
a slaughterhouse that is authorized to export meat to GCC; and
the source of the meat is Halal animal fed and slaughtered according to GCC Technical Regulation No. GSO 993

أن منشأ اللحوم الطازجة (مبردة او مجمدة) من دولة ومسلخ مسموح
لهما التصدير إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و مصدرها
حيوانات حالل تم تغذيتها وذبحها وفق متطلبات الالئحة الفنية الخليجية
993 GSO رقم
:الجهة المانحة للشهادة

Certifying Agency:
Official Stamp:
Date:

: الختم الرسميName of certifier:
:التاريخ

:إسم الشخص

Position:

:الوظيفة

Signature

:التوقيع
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نموذج رقم ( : )2شهادة الحالل لألغذية المحتوية على منتجات ذات أصل حيواني
Halal Certificate for Export of Products of Animal Origin to
Qatar

شهادة الحالل لتصدير األغذيةالمستخدم في تصنيعها
مكونات ذات أصل حيوانى إلى قطر

Certificate details

تفاصيل الشهادة
Source

مصدرها

الرقم المرجعي
1.2
للشهادة الحالل

1.

Halal Certificate Reference No.

1.1

Date:

1.3

تاريخها

1. 4 Heath Certificate No.:

رقم الشهادة الصحية:
توصيف وتصنيف األغذيةالمصنعة التي تحتوي على منتجات اللحوم
Identification of the meat and processed foods containing meat products

Total Weight

Batch/Lot
No.

No
Packages

Expiry Date

Date of
Slaughter

Brand Name

Source of Meat and
its Derivatives

& Name
Description of Food
Item

الوزن الكلي

رقم
التشغيلة/
الدفعة

عدد
الطرود

تاريخ االنتهاء

تاريخ الذبح

العالمة التجارية

مصدر اللحوم
ومشتقاتها

إسم ووصف المادة
الغذائية

Halal Attestations

إفادة الحالل
أن األغذيةالمحتوية على مكونات ذات أصل حيواني كاللحوم
والدهون ومشتقات اللحوم (مثل الجيالتين) قد تم انتاجها
أو استخالصها تحت إشراف جهة او هيئة إسالمية معتمدة
من قبل الجهات المختصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في بلد الصنع.
قامت الهيئة االسالمية المعتمدة بالتحقق من أن شهادة
الذبح الحالل األصلية صادرة من هيئة إسالمية معتمدة من قبل
الجهات المختصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
في بلد المنشأ  ،مع التأكيد على أن اللحوم والدهون ومشتقات
اللحوم المستخدمة في التصنيع هي ذاتها المذكورة بشهادة
الذبح الحالل األصلية.

إسم الشخص:
الوظيفة:

The recognized Islamic Agency has verified the related original Halal slaughter certificate(s) associated with the meat ingredients used in the manufacturing of the concerned food products.

Certifying Agency

 Name of the certifier:الختم الرسمي:

4

Official Stamp:

Position:
التاريخ:

التوقيع:

3

The food products which contain ingredients of animal origin including
meat, fats & meat derivatives (such as gelatin) have been extracted under
the supervision of a recognized Islamic Agency for Halal Certification in the
manufacturing country.

الجهة المانحة للشهادة:
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2

Signature:

Date:

تعاريف:
فيمــا يلــي أهــم التعاريــف الفنيــة التــي تســتخدمها وزارة الصحــة العامــة فــي مجــال ســامة الغــذاء
عامــة وفــي مجــال األغذيــة المســتوردة بشــكل خــاص والتــي قــد تســاعد المســتورد علــى فهــم بعــض
المصطلحــات الــواردة فــي هــذا الدليــل وغيــره .
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الغذاء المغشوش:

هــو الغــذاء الــذي يضــاف لمكوناتــه األصليــة مــواد أخــرى تؤثــر فــي جودتــه
أو قيمتــه الغذائيــة ،أو الــذي يتــم إنتــزاع بعــض محتوياتــه الغنيــة بقيمتهــا
الغذائيــة ،أو تغييــر أي مــن المعلومــات األصليــة ،أو إذا احتــوى علــى مضــاف
غذائــي مســموح وغيــر مجــاز إســتعماله فــي ذلــك المنتــج وفقــً للمواصفــات
القياســية المعمــول بهــا ،دون اإلفصــاح عــن ذلــك فــي البطاقــة الغذائيــة

األغذيةالمنوعة:

مجموعــة مــن المــواد الغذائيــة المختلفــة  ،يتــم شــحنها فــي ارســالية
واحــدة ،وال تشــمل اللحــوم ومنتجاتهــا واالحيــاء البحريــة ومنتجاتهــا والحليــب
ومنتجاتــه والبيــض ومنتجاتــه والعســل ومنتجــات النحــل ،وتضــم اصنــاف مثــل
البهــارات والفواكــه المجففــة والعصائــر وجــوز الهنــد المجفــف ،والصلصــات،
والشــاي ،والقهــوة ،وحبــوب االفطــار والمكســرات ،والزيــوت النباتيــة ،وتصــدر
شــهادة صحيــة واحــدة بهــا تضــم االصنــاف المختلفــة.

شهادة صالحية
وسيلة النقل:

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 األغذيةمناســبة ومالئمــة لهــذه
الغايــة.

الجهة المختصة:

هــي الهيئــة الرســمية أو الســلطة المعتــرف بهــا رســميًا والتــي لديهــا ســلطه
تنظيميــة للرقابــة علــى الغــذاء.

المصادرة واإلتالف:

إجــراء تتخــذه الجهــة المختصــة فــي دولــة قطــر إلتالف/التخلــص مــن أي غــذاء
مســتورد يثبــت عــدم صالحيتــه لإلســتهالك اآلدمــي.

الفسح  /اإلفراج
المشروط :

اجــراء تتخــذه الهيئــة المختصــة باالفــراج المشــروط عــن الشحنات/اإلرســاليات
الغذائيــة تســمح بموجبــه بتــداول الغــذاء ضمــن ظــروف أو إشــتراطات محــددة.

االرسالية  /الشحنة :

كميــة محــددة مــن الغــذاء ،مشــمولة فــي شــهادة رســمية واحــدة ،تضــم
جــزءًا مــن دفعــة أو دفعــة واحــدة أو أكثــر.

الملوثات :

أي مــادة لــم تضــاف عمــدًا إلــى الغــذاء يمكن أن تســبب ضــررا لســامة األغذيةأو
صالحيتهــا وقــد تكــون ناتجــا عرضيــا عــن عمليــات اإلنتــاج (بما فــي ذلــك عمليات
اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي واألدويــة البيطريــة) أو الحصــاد أو النقــل أو التخزيــن
أو التصنيــع أو اإلعــداد أو التجهيــز أو المعالجــة أو التعبئــة أو التغليــف ،كمــا
قــد تكــون مــن نتائــج التلــوث البيئــي المختلفــة ،وتشــمل المــواد البيولوجيــة أو
الكيميائيــة ،لكنهــا ال تشــمل الشــوائب الفيزيائيــة كالشــعر وأجــزاء الحشــرات
وغيرهــا.

البطاقة التغذوية :

وصف توضيحي للمستهلك لإلفادة بالخصائص التغذوية للغذاء .

تدقيق الوثائق:

هــي عمليــة المراجعــة والتحقــق مــن كافــة الوثائــق المصاحبــة للشــحنات /
اإلرســاليات الغذائيــة المســتوردة.

التكافؤ:

قــدرة األنظمــة المختلفــة الخاصــة بالرقابــة علــى األغذيةوإصــدار الشــهادات
وتدقيــق الوثائــق علــى تحقيــق نفــس األهــداف المطلوبــة ،بالرغــم مــن إختــاف
التدابيــر واإلجــراءات الصحيــة المطبقــة فــي كل مــن البلــد المصــدر والبلــد
المســتورد فــإن هــذه التدابيــر واإلجــراءات ،كمــا يتبيــن مــن البلــد المصــدر ،تفــي
بتحقيــق مســتوى الحمايــة الصحيــة المناســبة للبلــد المســتورد.

يعــد الغــذاء مناســبا لإلســتهالك اآلدمــي وفــق االســتخدام المقصــود منــه
الصالحية لالستهالك
كمــا هــي محــددة فــي اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القطريــة ذات الصلــة ،أو
االدمي:
وفقــا ألي تدابيــر بديلــة متكافئــة ومعتمــدة.
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الغذاء:

أي مــادة أو جــزء مــن مــادة مخصصــة لإلســتهالك اآلدمــي بطريــق األكل
مصنعــة ،وتشــمل
مصنعــة أو شــبه
أو الشــرب ســواء كانــت مــادة أوليــة أو
ّ
ّ
المشــروبات ولبــان المضــغ ،وأيــة مــادة تدخــل فــي أي عمليــة مــن عمليــات
التصنيــع واإلعــداد والتحضيــر ،وال تشــمل مــواد التجميــل أو التبــغ أو المــواد التــي
ال تســتخدم إال كعقاقيــر.

الرقابة الغذائية:

نشــاط تنظيمــي إلزامــي التنفيــذ مــن قبــل الجهــة المختصــة ،بغــرض حمايــة
المســتهلك وضمــان ســامة الغــذاء لإلســتهالك اآلدمــي ،عبــر كافــة مراحــل
السلســلة الغذائيــة.

السلسلة الغذائية:

جميــع مراحــل تــداول الغــذاء مــن اإلنتــاج األولــي  ،بمــا فــي ذلــك تحضيــر الغــذاء
أو تصنيعــه أو معالجتــه أو تعبئتــه أو تغليفــه أو تجهيــزه أو نقلــه أو حيازتــه أو
توزيعــه أو تخزينــه أو عرضــه أو بيعــه أو اســتيراده أو تصديــره.

تداول الغذاء:

إنتــاج الغــذاء أو تصنيعــه أو تحضيــره أو معالجتــه أو تعبئتــه أو تغليفــه أو تجهيزه
أو نقلــه أو حيازتــه أو توزيعــه أو تخزينــه أو عرضــه أو بيعــه أو اســتيراده أو تصديــره
أو هبتــه أو التبــرع بــه لغــرض االســتهالك االدمــي .

صحة الغذاء:

هــي جميــع الظــروف والتدابيــر الالزمــة لضمــان ســامة األغذيةوصالحيتهــا فــي
جميــع مراحــل السلســلة الغذائيــة .

تفتيش الغذاء:

عمليــة فحــص الغــذاء أو انظمــة ســامة الغــذاء مــن قبــل الجهــة المختصــة
فــي بلــد االســتيراد ،بهــدف مراقبــة مدخــات االنتــاج وعمليــات التصنيــع وصــوال
للمنتــج النهائــي عبــر كافــة مراحــل السلســلة الغذائيــة للتحقــق مــن مــدى
مطابقتهــا لمتطلبــات اللوائــح الفنيــة القطريــة ،وتشــمل تدقيــق الوثائــق
واإلختبــار أو الكشــف المباشــر علــى الشحنات/االرســاليات وأخــذ العينــات
وتحليلهــا ،أو أي تدابيــر بديلــة متكافئــة معتمــدة.

البطاقة الغذائية:

أي كلمــة أو عالمــة أو ماركــة أو صــورة أو رمــز أو أي بيانــات وصفيــة أخــرى مكتوبة
أو مطبوعــة أو مرســومة أو معلمــة أو مختومــة علــى عبــوة المــادة الغذائيــة أو
ترفــق بها.

سالمة الغذاء:

ضمــان أال تســبب األغذيةضــررا للمســتهلك عنــد إعدادهــا و/أو تناولهــا طبقــً
لإلســتخدام المقصــود منهــا.

مالئمة  /صالحية
الغذاء:

ضمــان أن تكــون األغذيةمقبولــة لإلســتهالك اآلدمــي طبقــا لإلســتخدام
المقصــود منهــا.

نظام ادارة سالمة
الغذاء:

هــو النظــام الشــامل لجميــع اإلجــراءات والطــرق التطبيقيــة الالزمــة لمراقبــة
األغذيةوضمــان ســامتها ،متضمنــا مراقبــة تطبيــق مبــادئ التصنيــع والصحــة
الجيــدة كنظــام تحليــل وضبــط النقــاط الحرجــة ( الهســب)  ،باالضافــة للتتبــع.

الممارسات
التشغيلية الجيدة:

مجموعــة مفاهيــم الممارســات الجيــدة المرتبطــة بالغذاء/األعــاف والبيئــة
المحيطــة بهــا ،متضمنـ ً
ـة أي عمليــة ،وهــي تشــمل الممارســات الزراعيــة الجيــدة،
والممارســات البيطريــة الجيــدة ،والممارســات الصحيــة الجيــدة ،والممارســات
التصنيعيــة الجيــدة.

تتبع الغذاء:

التدابيــر واإلجــراءات التــي تمكــن مــن تعقــب ومتابعــة حركــة الغــذاء أو أي مــواد
أخــرى تدخــل أو يتوقــع دخولهــا فــي الغــذاء بمــا فيهــا المــواد األوليــة خــال
كافــة مراحــل تداولهــا ضمــن السلســلة الغذائيــة.

نظام تحليل مصادر
الخطر وضبط النقاط
الحرجة (الهسب):

هــو نظــام علمــي يعمــل علــى تحديــد نقــاط مصــادر الخطــر المؤثــرة علــى
ســامة األغذيةضمــن عمليــة إنتــاج الغــذاء ،و تقييمهــا بهــدف الســيطرة عليهــا.

شهادة الحالل:

وثيقــة تصدرهــا الهيئــة اإلســامية المختصــة التــي تكــون معتمــدة مــن قبــل
دولــة قطــر فــي بلــد المنشــأ أو بلــد التصديــر والتــي تبيــن أن اللحــوم ومنتجاتهــا
قــد تــم إعدادهــا وإنتاجهــا بمــا يتطابــق مــع متطلبــات الشــريعة االســامية،
أو أن المنتجــات أو مكوناتهــا حــال وأنتجــت حســب متطلبــات الشــريعة
االســامية ،وأن جميــع ظــروف ومــواد وأدوات اإلعــداد تتوافــق مــع متطلبــات
الشــريعة االســامية واإلشــتراطات المطلوبــة مــن دولــة قطــر .

وثيقــة تصدرهــا الهيئــة االســامية المختصــة والتــي تكــون معتمــدة مــن قبــل
دولــة قطــر فــي بلــد المنشــأ أو بلــد التصديــر والتــي تبيــن ان الحيوانــات الحيــة
شهادة الذبح الحالل :
قــد تــم ذبحهــا بمــا يتطابــق مــع متطلبــات الشــريعة اإلســامية ،واإلشــتراطات
المطلوبــة مــن دولــة قطــر بهــذا الخصــوص.
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مصدر الخطر:

عامــل بيولوجــي أو كيميائــي أو فيزيائــي موجــود فــي الغــذاء أو أحــد عناصــره أو
مكوناتــه أو محيطــه ،ممــا قــد يؤثــر وجــوده ســلبا علــى صحــة اإلنســان.

الشهادة الصحية:

وثيقــة (ورقيــة أو إلكترونيــة) صــادرة عــن الجهــة المختصــة فــي بلــد المنشــأ أو
بلــد التصديــر ،والتــي تبيــن ســامة ومالئمــة الغــذاء المصــدر لدولــة قطر بحســب
متطلبــات اللوائــح الفنيــة والمواصفــات القياســية القطريــة الخاصــة بــه ،وقــد
تتضمــن رقــم تســجيل منشــأة الغــذاء ،أو وفقــا ألي تدابيــر بديلــة متكافئــة
معتمــدة.

أي بيــان علــى البطاقــة الغذائيــة يقصــد بــه تصريــح أو اإلشــارة إلــى وجــود عالقــة
بيــن غــذاء معيــن أو أحــد مكوناتــه وتأثيــره علــى صحــة اإلنســان و يشــمل مــا
يلــي:
اإلدعــاء بوظيفــة عنصــر غذائــي :إدعــاء تغــذوي يصــف الــدور الفســيولوجي
للعنصــر الغذائــي فــي عمليــة النمــو والتطــور وفــي عمــل الوظائــف الطبيعيــة
لجســم اإلنســان.
اإلدعاءات الصحية:

إدعــاءات وظيفيــة تغذويــة أخــرى :هــذه اإلدعــاءات تخــص اآلثــار اإليجابيــة
الخاصــة باســتهالك أغذيــة معينــة أو مكوناتهــا فــي إطــار النظــام الغذائــي
الكلــي علــى الوظائــف الطبيعيــة أو األنشــطة الحيويــة للجســم .مثــل هــذه
اإلدعــاءات ترتبــط بمشــاركتها إيجابيــا فــي الصحــة أو فــي تحســين وظيفــة
معينــة فــي الجســم أو للحفــاظ علــى الصحــة .
إدعــاءات تقليــل مخاطــر حــدوث األمــراض :اإلدعــاءات المتعلقــة باســتهالك
غــذاء أو مكونــات غذائيــة معينــة فــي إطــار النظــام الغذائــي الكلــي ،وتحــد مــن
مخاطــر اإلصابــة بمــرض معيــن أو مــن حالــة صحيــة ذات صلــة.
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الغذاء المصنع :

منتــج غذائــي لصنــف واحــد مــن الغــذاء والــذي خضــع لعمليــة تصنيعيــة
كالتعليــب أو الطبــخ والتجميــد أو التجفيــف أو الطحــن ،وغيرهــا ،وال يشــمل
اللحــوم ومنتجاتهــا واالحيــاء البحريــة ومنتجاتهــا والحليــب ومنتجاتــه والبيــض
ومنتجاتــه والعســل ومنتجــات النحــل.

التحقق من هوية
المنتج:

الكشــف العينــي المباشــر للتحقــق مــن مطابقــة الوثائــق والشــهادات
المصاحبــة لواقــع األغذيةالــواردة ضمــن اإلرســالية الغذائيــة.

المستورد :

الشخص أو الجهة المصرح لهم قانونًا باستيراد األغذيةلدولة قطر .

قائمة التعبئة /
قائمة المحتويات:

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.

الدفعة/التشغيلة:

هــي كميــة محــددة مــن الغــذاء تــم إنتاجــه تحــت نفــس الظــروف .تتميــز
والمنتــج والتعبئــة والعالمة والتشــغيلة
بتجانــس محتوياتهــا مــن حيــث المنشــأ ُ
وغيرهــا مــن متطلبــات التجانــس.

التلوث باألحياء
الدقيقة:

إحتــواء الغــذاء بــدون قصــد علــى أي كائنــات حيــة دقيقــة ممرضــة أو ســمومها
أثنــاء أي مرحلــة مــن مراحــل تداولــه عبــر السلســلة الغذائيــة.

أي بيــان علــى البطاقــة الغذائيــة يقصــد بــه تصريــح أو اقتــراح أو إشــارة إلــى
احتــواء غــذاء معيــن علــى خــواص تغذويــة معينــة ويشــمل ذلــك علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر محتــوى الطاقــة أو محتــوى البروتيــن أو الدهــون أو الفيتامينات
أو المعــادن بمســتويات خاصــة تختلــف عــن النســب الطبيعيــة المعروفــة.
اإلدعاءات التغذوية:

اإلدعــاء بمحتــوى عنصــر غذائــي :هــو إدعــاء تغــذوي يصــف مســتوى عنصــر
غذائــي تحتــوي عليــه المــادة الغذائيــة.
إدعــاء بمقارنــة نســب العناصــر الغذائيــة :هــو إدعــاء يقــارن مســتوى محتوى
العناصــر الغذائيــة و/أو محتــوى الطاقــة فــي نوعيــن أو أكثــر مــن الغذاء.

ميناء الدخول:

هــو المينــاء أو المنفــذ البــري أو البحــري أو الجــوي الــذي تصــل لــه الشــحنة/
اإلرســالية الســتكمال إجــراءات التخليــص والدخــول إلــى دولــة قطــر .

الحجز الوقائي /
التحفظي:

إجــراء تتخــذه الجهــة المختصــة عنــد مينــاء الدخــول لحجــز أي شحنة/إرســالية
أغذيــة أو جــزء منهــا فــي حالــة الشــك بــأن الغــذاء غيــر مطابــق للوائــح الفنيــة
القطريــة الخاصــة بــه.

الفحص الظاهري:

هــو كل العمليــات واإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل الجهــة المختصــة للكشــف
علــى الغــذاء باســتخدام الحــواس المختلفــة (مثــل البصــر والرائحــة) بــدون أخــذ
عينــات للتحليــل المخبــري ،ويتضمــن ذلــك التحقــق مــن بطاقــة البيــان وســامة
المنتــج وخلــوه مــن العيــوب الحســية وكذلــك ســامة الناقلــة وظــروف التخزين
والتــداول باإلضافــة إلــى فحــص هويــة المنتــج.

إجــراء يتخــذ مــن قبــل الجهــة المختصــة العــادة تصديــر شحنة/إرســالية غذائيــة
اإلفــراج عــن اإلرســالية ال تحتــوي علــى ضــرر صحــي مباشــر ضمــن فتــرة محــددة ،علــى ان يضمــن
اإلجــراء عــدم التصــرف بالشحنة/اإلرســالية وذلــك لحيــن تقديــم المســتندات
إلعــادة التصديــر:
التــي تؤكــد إتخــاذ اإلجــراء الــازم إلعــادة تصديرهــا.
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إلخطار بالحجز:

اإجــراء يتخــذ مــن قبــل الجهــة المختصــة عنــد عــدم مطابقــة شحنة/إرســالية
معينــة لمتطلبــات االســتيراد القطريــة الخاصــة بهــا يتضمــن أســباب التحفــظ أو
الرفض،علــى ان يتــم حجزهــا تحــت مراقبــة الجهــة المختصــة لمنــع التصــرف
بهــا لحيــن إنفــاذ القــرار المتخــذ.

المخاطر:

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

تحليل المخاطر:

عمليــة منظمــة لصنــع القــرارات المتعلقــة بســامة الغــذاء إســتنادًا إلــى أســس
علميــة تهــدف إلــى تقييــم مــدى خطــورة الغــذاء وطريقــة التحكــم فــي
المخاطــر مــن خــال ثالثــة عناصــر مترابطــة :تقييــم المخاطــر وإدارة المخاطــر
واإلبــاغ عــن المخاطــر.
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التدابير الصحية:

إجــراء روتينــي أو وقائــي يطبــق بغــرض حمايــة صحــة اإلنســان ضمــن أراضــي
الدولــة مــن المخاطــر الناجمــة عــن المضافــات الغذائيــة أو الملوثات أو الســموم
أو الكائنــات الحيــة المســببة لألمــراض فــي الغــذاء أو األعــاف أو مــن المخاطــر
الناشــئة عــن األمــراض التــي تنقلهــا النباتــات أو الحيوانــات أو منتجاتهــا أو مــن
المخاطــر الناجمــة عــن أي مصــادر خطــر أخــرى فــي الغــذاء.

المتطلبات:

المعاييــر والشــروط المطلوبــة مــن قبــل الجهــات المختصــة ذات الصلــة بتجــارة
األغذيةوتغطــي قضايــا حمايــة الصحــة العامــة ،وحمايــة المســتهلكين
والممارســات التجاريــة العادلــة.

المواصفة القياسية:

وثيقــة رســمية معتمــدة مــن الجهــة المختصــة تحــدد خصائــص الغــذاء أو
طــرق وعمليــات اإلنتــاج ذات العالقــة بضمــان ســامة الغــذاء وال يكــون تطبيقهــا
إلزامــي ،وقــد تشــمل أيضــا المصطلحــات والرمــوز والبيانــات والوصــف والتغليف
والتركيــب ووضــع العالمــات ومتطلبــات بطاقــة البيــان التــي تطبــق علــى المنتــج
أو طــرق وعمليــات إنتاجــه.

البيان الجمركي:

وثيقــة جمركيــة تــزود مــن قبــل صاحــب العالقــة أو مــن يمثلــه تصــف الشــحنة/
اإلرســالية المســتوردة وجميــع المعلومــات المرتبطــة بهــا بمــا يتوافــق مــع
متطلبــات الجهــات الجمركيــة الرســمية لدولــة قطــر .

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل
قسم صحة المنافذ ومراقبة األغذية
0097444070210
009744070211
0097444070209
0097444070226
0097444070236
Email: port.health@MOPH.GOV.QA
اإلصدار الثاني
أكتوبر ٢٠١٧

