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الرتخٍص مبطاتقح هنشآخ تصنٍع األمساك واملنتجاخ الثحرٌح لشروط وهواصفاخ التصدٌر 
ي بولدول االحتاد األور

 

 

   كزارة الزراعة/الييئة العامة لمخدمات البيطرية    :  جية الترخيص
 

 

  اإلجراءاتىوالمدتنداتىالمطلوبظ 12/1
يتقدـ المصدر لمييئة العامة لمخدمات البيطرية بطمب كيقـك بمؿء استمارة طمب تسجيؿ  - 

 . (تصدير أسماؾ طازجة أك مجمدة  )منشأة كنكع النشاط 
 ( 11مرفؽ رقـ                                          ) 

يتـ عمؿ معاينة المنشأة بكاسطة األطباء البيطرييف المختصيف كتحديد مدل مطابقتيا  - 
لشركط الييئة العامة لمخدمات البيطرية بما يتمشى مع اشتراطات دكؿ االتحاد األكركبى 

 .مع تحرير محضر بصالحيتيا 
 

بناء عمى محضر المجنة كتقرير صالحية المنشأة يتـ استصدار تصريح لممنشأة متضمف  - 
.                                               الرقـ الككدل لممنشأة طبقا لمنمكذج المعد لذلؾ 

 ( 11مرفؽ رقـ                                                                                 ) 
 

 يتـ اإلشراؼ حتىتخطر المنافذ المحجرية باألرقاـ الككدية لممنشآت التي تقع في نطاقيا  - 
 .البيطرم عمى ىذه المنشآت في جميع مراحؿ اإلعداد حتى التصدير 

 

يتـ استخراج الشيادة الصحية البيطرية لمرسالة المصدرة مف منفذ التصدير مدكنا بيا  - 
 .الرقـ الككدم لممنشأة 

 

 .يفتح سجؿ باإلدارة المختصة يسجؿ بو البيانات الخاصة بكؿ منشأة  - 
 

: تعريؼ الرقـ الككدم بالمنشأة  - 
. مف الجية اليسرل ككد الياتؼ الخاص بكؿ محافظة مف محافظات جميكرية مصر العربية 

 (  F )  الحرؼ األكؿ مف كممة األسماؾ بالمغة اإلنجميزية .
 .  رقـ المنشأة يسجؿ باألرقاـ الالتينية 

 

 : مرفقات الطمب - 
.  كالمنطقة المحيطة بالمنشأة مخريطة لمكقع المنشأة مكقعان عمييا المباف  * 
. خريطة تفصيمية لممنشأة   * 
 .أة ػػنظاـ المياه بالمنش  * 
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  اذتراطاتىونظامىالتجموعىوالصودىوالتجؼوزىوالتعلوفىوالتصدور 12/2

 

فىــاريـتع  :  أوال
 : اؾػػاألسـ 

ىي الحيكانات المكجكدة بالمياه كالتي تتنفس بالخياشيـ سكاء في المياه العذبة أك مياه البحر 
 .بما في ذلؾ بيض السمؾ عدا الثدييات المائية كالحيكانات المائية األخرل 

 

 : المنتجات السمكية 
تعنى أم حيكانات مائية باردة الدـ ، أك أجزاء أك منتجات ناتجة عنيا كمقصكد بيا غذاء 

لالستيالؾ اآلدمي ، كتشتمؿ عمى أية أسماؾ ، قشريات ، رخكيات ، نجمة البحر كخيار البحر 
 .، الزكاحؼ المائية ، كلكف ال تشتمؿ عمى الحيكانات الحية ما عدا الصدفيات 

 

 : المنتجات السمكية الطازجة
ىي األسمػاؾ أك أجزاؤىا معػدة عمى حالتيا الطبيعيػة دكف تدخػؿ بأم عممية لمحفاظ عمى 

. التبريد 
 

 : المحفكظةالمنتجات السمكية  
ىي األسماؾ التي تـ حفظيا بكاسطة إضافة المكاد الحافظة أك إجراء معاممة فيزيائية مثؿ 

 .التسخيف أك التجفيؼ أك التجميد أك التعميب 
 

 : ةػػات البحرمػالمنتج 
 . كتتضمف القشريات كالصدفيات كالقكاقع 

 

 : ةػػالمزارع السمكي 
 . األماكف التي يتـ فييا تربية األسماؾ سكاء كانت طبيعية أك تـ اقامتيا أك تحديدىا 

 

 : ةػػة المائيػالتربي 
في ظركؼ مشابية لمظركؼ الطبيعية إلى أف  (الذريعة  )تربية األحياء المائية منذ أف تكلد 

 .تصؿ إلى العمر كالحجـ التجارل المطمكب لالستيالؾ 
 

 : ةػػة المختصػالسمط 
ىى الجية المسئكلة كالمخكلة كالتي ليا الحؽ في القياـ بالمراقبة كالمراجعة البيطرية العماؿ 

  .( كزارة الزراعة –الييئة العامة لمخدمات البيطرية  )اإلعداد كالتجييز كالتصدير 
 

 : المكظؼ المفكض 
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. يعنى أم مكظؼ عاـ مكمؼ مف الييئة العامة لمخدمات البيطرية ليككف المكظؼ المفكض 
 : أةػػػالمنش 

 . تعنى أم أماكف تجيز فييا المنتجات السمكية كتصنع كتبرد كتجمد كتعبأ أك تخزف 
 

 : سفينػة الصيػد 
تعني أم سفينة مصممة كمجيزة لصيد األسماؾ كتعمؿ ليذا الغرض كلكنيا ال تشمؿ السفف 

. المستخدمة فقط في نقؿ األسماؾ أك منتجاتيا 
 

 : تجميػدسفينة  
يقصد بيا سفف األسماؾ المجيزة لحفظ األسماؾ كمنتجاتيا بالتجميد ، كيمكف أف تشتمؿ عمى 

 .المصنع  التعبئة كلكف ال تشتمؿ عمى أم عمميات تقـك بيا سفينة
 

 : سفينة المصنع 
يقصد بيا أم سفينة تمر عمييا منتجات األسماؾ بكاحدة أك أكثر مف العمميات التالية عمى أف 
يتمكىا التعبئة ، التشفية ، التقطيع ، السمخ ، الفـر ، التجميد أك المعالجة كلكف تستبعد أم 

 (ـ كاألحشاء ػزع الخياشيػكاممة أك بعد ف )د األسماؾ ػاؾ يتـ عمييا فقط تجميػسفف أسـ
  .(بالرأس أك بعد نزع الرأس  )كالجبمرل 

 

 : المزارع السمكية 
يقصد بيا اإلنتاج المدار في أماكف صناعية مغمقة ألنكاع األسماؾ التي تستخدـ لالستيالؾ 

ؿ عمى إنتاج المراحؿ الكسيطة مف دكرة الحياة مثؿ مرحمة البيض كاليرقات ، ػاآلدمى ، كتشتـ
 .اظ باألسماؾ الحية لفترات قصيرة بيدؼ التجميع لألسكاؽ أك التنقية ػكال تشتمؿ عمى االحتؼ

 

 : بػؼ المرؾػالعؿ 
يقصد بو األعالؼ الحيكانية المصنعة كالمستخدمة في تغذية األسماؾ ، كالتي تحتكل عمى 

 .مككنيف أك أكثر كمخمكطيف بمعرفة منتج األعالؼ 
 

 : المزارع السمكية المكثفة 
ؼ كاألسمدة ؿتعنى المزارع السمكية التي تعمؿ بدكف مدخالت أك بكميات محدكدة مف الع
 .كغيرىا مف التداخالت ، معتمدة أساسا عمى القدرة اإلنتاجية الطبيعية لمنمك 

 

 : األسماؾ المريضة 
. ر تغييرات باثكلكجية أك ظكاىر غير طبيعية ػاؾ التي عمييا أك بداخميا تظوػ تعنى األسـ
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 : رػػػالتطيي 
جراء عمميات لتنظيؼ  يقصد بو إضافة كسائط كيميائية أك مادية مقبكلة مف الناحية الصحية كا 

ة الدقيقة إلى المستكل الذم ال يؤدل إلى ػات الحيػاالسطح ، بغرض إزالة أك تقميؿ أعداد الكائف
 .التمكث الضار بالغذاء اآلدمى 

 

 : األدكية البيطرية 
ة مكاد تضاؼ أك تعطى ألم حيكاف منتج لمغذاء ، سكاء استخدمت ألغراض عالجية ، ػتعنى أم

 .كقائية أك تشخيصية ، أك لتعديؿ أم عمميات حيكية أك سمككية 
 

 : فترة االنسحاب 
ىي فترة الكقت ما بيف إعطاء الدكاء البيطرم لألسماؾ أك تعرض األسماؾ لعامؿ كيماكم كبيف 

حصاد األسماؾ لمتأكد مف أف تركيز الدكاء أك العامؿ الكيميائي في المحـ الصالح لألكؿ مف 
األسماؾ يتماشى مع أعمى تركيزات مسمكح بيا مف الدكاء أك المادة الكيميائية في األسماؾ 

. المخصصة لالستيالؾ اآلدمي 
 

 : أرجؿ الضفادع 
ىي الجزء الخمفي مف الجسـ كالمقسـ عرضيا خمؼ الضمكع األمامية كيككف منزكع األحشاء 

 . Rana فصيمة (  Family Ranidea  )كمسمكخا ، تككف الضفادع مف جنس 
.  كتقدـ طازجة أك مجمدة أك مصنعة 

 

 : مصائد المياه العذبة 
 . كتشمؿ المصائد السمكية بالشكاطئ أك السكاحؿ كالبحيرات 

 

 : ةػػالتشغيؿ 
في نفس الفترة كادة مف نفس الجنس كمف نفس المكقع صىى كمية األسماؾ أك الرخكيات الـ

. الزمنية 
: العاممكف في إدارة نظـ سالمة األغذية  

. يجب تعييف أحد األشخاص لتحمؿ مسئكلية إدارة كتنفيذ نظـ سالمة الغذاء بداخؿ المنشأة 
كىذا المدير يجب أف يككف شخصا ذا مؤىالت مناسبة ليذا المركز ، كلدية خبرات عريضة في 

. مجاالت معالجة األسماؾ ، الرقابة عمى الجكدة كتقنيات التقييـ 
:  كستككف لمدير الرقابة عمى الجكدة المسئكليات التالية 

. التأكد مف االلتزاـ باشتراطات الترخيص  - 
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االتصاؿ باإلدارة العميا فيما يتعمؽ بأم أعماؿ مطمكبة أك تغيير في األساليب كالتي يككف  - 
. تحسيف المنتج النيائى أك اجراؤىا ضركريا لمحفاظ عمى 

مصاحبة المفتشيف التابعيف لمييئات الحككمية عند زيارتيـ لممصنع ، كتنفيذ أم تكصيات  - 
. يتقدمكف بيا 

. لجكدة يككف مبنيا عمى التحاليؿ كاالختبارات المحددة اتنفيذ برنامج لمراقبة  - 
كيجب تعييف عدد كاؼ مف العامميف في مجاؿ الرقابة عمى الجكدة لمتأكد مف التنفيذ السيؿ 

. ألعماؿ الرقابة عمى الجكدة 
 

 : ؿػػالمعـ 
مف الكاجب أف تزىك كؿ مؤسسة بمعمميا ، كالذم يجب أف يتككف مف غرفة أك غرؼ ذات 

. حجـ كاؼ إلجراء كؿ تحاليؿ الجكدة المحددة 
كالمعمؿ يجب أف يكجد بو مسطحات كمناضد كافية لمعمؿ لمسماح لمعماؿ باألداء بطريقة 

. طبيعية ، بدكف ازدحاـ العامميف أك اآلالت 
. كتككف أرضيات كحكائط معمؿ الرقابة عمى الجكدة ممساء كغير منفذة كسيمة التنظيؼ 

.  كما يجب أف يمتمؾ المعمؿ تسييالت مناسبة لتخزيف اآلالت كالكيماكيات 
.  ىذا باإلضافة إلى ضركرة تكفير إمدادات كافية مف المياه الساخنة كالباردة 

 كيجب عند الضركرة ،كيجب أف يحتكل المعمؿ عمى حكض ذل حجـ كاؼ لغسيؿ األدكات 
. تكفير حكض مستقؿ لفؾ التجميد 

المعمؿ يجب أف يككف جيد التيكية بكاسطة مركحة طرد ىكاء ، كذلؾ لمنع تراكـ الغازات 
. ليؿ الكيميائية االمنبعثة مف التح

. يجب أف يككف المعمؿ مضاء جيدا بكاسطة ضكء النيار كاإلضاءة الفمكريسينتية 
 

 : مستمزمات كأدكات المعمؿ
:  يجب تكفير األدكات كالمستمزمات المناسبة إلجراء االختبارات كالتحاليؿ التالية 

. قياس درجات الحرارة  - 
. الكزف  - 
. قياس نسبة الكمكر الحر المتكاجد في المياه  - 
مشتمال عمى التمكث  )التمكث الميكركبيكلكجى ألسطح مناضد العمؿ كالمعدات في المصنع  - 

 . (كتريا القكلكف مب
. التقييـ الحسى لممكاد الخاـ كالمنتج النيائى  - 
. التعرؼ عمى المكاد الغربية كفصميا  - 
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 : تحميؿ المخاطر كنقاط الرقابة الحرجة 
يجب عمى كؿ منشآت التصدير أف تطبؽ كتنفذ نظاـ لتحميؿ المخاطر كنقطة التحكـ الحرجة 

 (HACCP )  لكؿ منتج كلكؿ نكعية تخضع لمكافقات التصدير ، كتككف مبادئ النظاـ الذم
 :سيطبؽ كالتالي 

 

. التعرؼ عمى األخطار ، كتحميؿ المخاطر كتحديد إجراءات الكقاية منيا  - 
. التعرؼ عمى النقاط الحرجة  - 
. تأسيس الحدكد الحرجة لكؿ نقطة حرجة  - 
. كضع إجراءات التحقيؽ كالمراجعة  - 
. كضع األعماؿ التصحيحية كالظركؼ التي يتـ فييا تطبيقيا  - 
. كضع إجراءات التحقؽ كالمراجعة  - 
 .إعداد الكثائؽ الخاصة بكؿ اإلجراءات كالسجالت  - 

 

تحميؿ المخاطر كنقاط الرقابة الحرجة إلى الييئة العامة  (أك خطط  )ـ خطة مكيجب تقد
. لمخدمات البيطرية 

كما أنو يجب عمى المنشأة االحتفاظ في ممفات بالسجالت المكتكبة لمقياسات التي تـ عمميا 
في إطار ىذه الخطة ، كأم أعماؿ تصحيحية تـ اتخاذىا ، كتككف ىذه الممفات متاحة لمتفتيش 

 .بكاسطة أم مسئكؿ مرخص لو بذلؾ 
 

 : تحميؿ المياه 
ات ػيجب أف يتـ اختبار المياه المستخدمة في المصنع يكميا بصفة دكرية ، عمى أف تؤخذ العيف

: المطمكبة د نقطة االستخداـ ، كتحميؿ المؤشرات التالية لمتأكد مف تمشييا مع المستكيات ػعف
. الجكدة الظاىرية  - 
. خالية مف الكمكر كمتبقيات الكمكر المتحد  - 
. درجة الحمكضة  - 

كفي حالة استخداـ مصادر مختمفة مف المياه في نفس المصنع ، يجب تكرار االختبارات لكؿ 
مصدر مياه ، كما أنو يجب تقديـ عينات مف مصدر مف المياه لمتحميؿ الميكركبيكلكجى مرة 

. عدـ كجكد تمكث لمصادر المياه  عمى األقؿ كؿ اسبكع لمتأكد مف
 : المكاد الخاـ 
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ب قياس درجة الحرارة الداخمية لكؿ دفعة مف المكاد الخاـ عند كصكليا إلى المصنع ، ػيج - 
 درجات 10 درجة الحرارة الداخمية لممكاد الخاـ المجمدة أقؿ مف طكيجب أف يككف متكس

.  مئكية 
ات مف األسماؾ مف كؿ شحنة عند كصكليا إلى المصنع إلجراء التحميؿ ػذ عيفػيجب أخ - 

الظاىرل لمرائحة كالشكؿ بالنسبة لألسماؾ النيئة ، كالنكية بالنسبة لمحـك األسماؾ 
. المطبكخة 

ـك مدير الرقابة عمى الجكدة بناء عمى نتائج االختبارات بإعطاء مكافقتو عمى الشحنة ، ػيؽ - 
 .كالتكقيع عمى استمارة فحص كتخصيص رقـ لكط ككدم لألسماؾ قبؿ البدء في المعالجة 

 

 : مراقبة التصنيع 
يجب عمى األفراد العامميف في مراقبة الجكدة المالحظة المنتظمة لمعالجة األسماؾ كذلؾ  - 

. لمتأكد أف اشتراطات الترخيص تـ االلتزاـ بيا 
لمناضد عند الكقفات اكما يجب عمييـ التحقؽ مف أف األسماؾ ال تبقى مكشكفة عمى  - 

 .كأثناء المعالجة 
يجب عمى العامميف في الرقابة عمى الجكدة التحقؽ مف أف الرقـ الككدم الصحيح لمشحنة  - 

 .لنيائية المضاؼ عمى المنتجات اىك 
 

 : الرقابة الصحية 
يجب عمى العامميف بالرقابة عمى الجكدة التحقؽ مف أف كؿ األشخاص الداخميف إلى  - 

. المصنع تنطبؽ عمييـ الشركط الصحية بفريؽ العمؿ الكاردة فيما بعد 
د مف أف تنظيؼ المصنع كالمعدات يتـ ػكدة التأؾػة عمى الجػيجب عمى العامميف بالرقاب - 

. ظ عمى مستكل عاؿ مف النظافة الصحية ػػتحاؼ (ة ػة الضركرة بتكرارمػكفي حاؿ )ة ػبطريؽ
عداد برنامج خاص لمتنظيؼ كالتطيير يغطى إزالة  -  لمخمفات امف الضركرم كتابة كا 

كالتنظيؼ كالتطيير لكؿ المناطؽ التي يتـ تداكؿ األسماؾ بيا ، ككذلؾ المعدات كالمناضد 
. كعبكات األسماؾ كاألدكات كغيرىا مف المكاد التي تالمس األسماؾ 

كيجب تحديد خطة منيجية مناسبة كعدد مرات التنظيؼ كتحديد األفراد المسئكليف عف كؿ  - 
. مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج 

كيجب عمى مدير الرقابة عمى الجكدة االحتفاظ بقكائـ لممراجعة تعكس الخطة ، لمتأكد مف  - 
. أف البرامج الزمنية لمصيانة قد تـ تنفيذىا 

كمف الالـز إتاحة نسخة مف البرنامج كقكائـ المراجعة المستكممة لممفتشيف خالؿ عمميات  - 
. التفتيش عمى المصنع 
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كؿ أسبكع ، كفي  (عد طبؽ كامؿ أك ما يماثمو  ) مكالبد مف إجراء تحميؿ ميكركبيكلكج - 
حالة الضركرة بتكرار أكثر ، ألسطح العمؿ ، صناديؽ نقؿ األسماؾ كالمعدات التي تالمس 

 .األسماؾ ، كذلؾ الختبار كفاءة إجراءات لمصنع الركتينية لمتنظيؼ كالتطيير 
 

 : تخزيف البيانات 
ج التحاليؿ كاالختبارات المذككرة عمى استمارة مصممة خصيصا ػؿ كؿ نتائػب تسجيػيج - 

. لذلؾ 
يمى ذلؾ تخزيف كؿ االستمارات المحتكية عمى بيانات كالتي تنطبؽ عمى كؿ شحنة انتاج  - 

. ذات رقـ ككدل ، في نظاـ دائـ لحفظ الممفات 
. كيتـ االحتفاظ باستمارات البيانات لمدة ثالث سنكات عمى األقؿ بعد تاريخ اإلنتاج  - 
ات الدكلة خالؿ تفتيشيـ عمى ػارات لممفتشيف مف ىيئػة تمؾ االستـػكيجب أف يتـ إتاح - 

 .المصنع 
 

 : الذروطىالخاصظىبدغنىالمصانع  :     ااٍاًا 
 : الذروطىالخاصظىبالتصموماتىوالمطدات        * 

 : يجب أف يكجد بسفف المصانع ما يمي ػ 1 
منطقة استقباؿ خاصة عمى متف السفينة لكضع األسماؾ بأنكاعيا المختمفة بيا  - 

فكر صيدىا ، كتككف مصممة كمقسمة أحكاض بمساحات مناسبة تسمح بفصؿ ما 
يتـ صيده كؿ عمى حده ، كأف تككف منطقة االستقباؿ كأجزاءىا المتحركة سيمة 

التنظيؼ كمصممة بشكؿ يحمى األسماؾ مف الشمس أك االتساخ أك التمكث أك أم 
. عناصر أخرل مضرة 

استيفاء الشركط الصحية عند نقؿ األسماؾ بأنكاعيا المختمفة مف منطقة االستقباؿ - 
. إلى منطقة العمؿ 

مناطؽ لمعمؿ بمساحات مناسبة ليتـ فييا تجييز األسماؾ المختمفة كتصنيعيا في - 
. األسماؾ لمتمكث  ظركؼ صحية مناسبة ، كمصممة كمعدة بشكؿ يمنع تعرض

ذا كجدت عمى  -  مناطؽ بمساحات مناسبة لتخزيف األسماؾ كبشكؿ يسيؿ تنظيفيا ، كا 
متف السفينة كحدة لتصنيع مخمفات األسماؾ يجب أف يخصص مكاف لتخزيف تمؾ 

مناطؽ لتخزيف مكاد التعبئة كالتغميؼ منفصمة عف مناطؽ  (األجزاء)المخمفات 
. تجييز كتصنيع األسماؾ 

 . ممعدات خاصة لضخ مخمفات األسماؾ الغير صالحة لالستخداـ اآلدـ - 
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أك مياه البحار اآلدمي معدات تقـك بتزكيد المياه الصالحة لمشرب لالستخداـ  - 
ر في مكاف خاص االنظيفة كالمضغكطة ، كأف يتـ كضع فتحة تسرب مياه البح

بحيث ال تتأثر تمؾ المياه المخزكنة بالمخمفات المكجكدة في البحار أك مخمفات 
. محركات المبرد 

ؿ ككذلؾ كحدات مياه بشرط أال تككف ػرؼ التغيير كأحكاض الغسيػدد مناسب مف غػع - 
مفتكحة مباشرة عمى المناطؽ التي تتـ فييا عمميات تجييز األسماؾ كتصنيعيا 

. كتخزينيا 
 : يجب أف يككف بمناطؽ التجييز كاإلعداد كالتجميد بالسفف ما يمى ػ 2 

أرضيات غير منزلقة كسيمة التنظيؼ كالتطيير كمعدة بشكؿ مناسب يسيؿ تصريؼ   - 
المياه ، كأف تككف فتحات اليياكؿ كالمثبتات مرنة كبمساحات مناسبة حتى ال 

 .تسدىا مخمفات األسماؾ ككى يسيؿ عممية تصريؼ المياه بسيكلة 
حكائط كأسقؼ سيمة التنظيؼ خاصة في األماكف التي تتكاجد بيا األنابيب كحمقات   - 

. الكصؿ ككابالت الكيرباء 
دكائر مالية محمية بشكؿ يضمف عدـ تسرب الزيكت حتى ال تتمكث منتجات   - 

. األسماؾ 
. فتحات تيكية جيدة كطرد قكل لمبخار   - 
. كسائؿ اضاءة مناسبة   - 
. أدكات لتنظيؼ كتطيير األدكات كالمعدات كالتركيبات   - 
أدكات لتنظيؼ كتعقيـ األيدل بكاسطة صنابير تعمؿ بدكف األيدل مع استعماؿ   - 

. المناشؼ لمرة كاحدة 
مكائد التقطيع ، الحاكيات ، ماكينات إخراج األمعاء  ) أف تككف المعدات كاألدكات ػ 3 

. مضادة لمصدأ مف مياه البحار كأف تككف سيمة التنظيؼ كالتطيير  (الخ .. كالخمى 
 : يجب أف تحتكل سفف المصانع التي تقـك بتجميد األسماؾ بأنكاعيا المختمفة عمى ما يمى ػ 4 

. مكاف تبريد يعمؿ بكفاءة عالية لخفض درجة حرارة المنتج بسرعة   - 
مكاف تبريد يعمؿ بكفاءة عالية لتخزيف منتجات األسماؾ المختمفة في درجات حرارة  - 

. مناسبة مع كضع تسجيؿ لمحرارة كى يسيؿ عممية المباشرة 
 : الذروطىالصحوظىالمطبػظىرلىىمنتجاتىاألدماكىالموجودةىرلىىمتنىدغنىالصود  :   اللاًا 

 ػ يجب أال تحتكل أقساـ سفف الصيد أك الحاكيات المعدة لتخزيف منتجات األسماؾ عمى 1 
أشياء أك منتجات مف شأنيا أف تنقؿ آثارا ضارة أك صفات غريبة إلى المكاد الغذائية 
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كيجب أف يتـ تصميـ ىذه األقساـ أك الحاكيات بشكؿ يسمح بتنظيفيا بسيكلة كالتأكد 
. مف أف المياه الزائدة لـ تعد مكجكدة في منتجات األسماؾ 

 ػ يجب تنظيؼ أقساـ السفف المعدة لتخزيف منتجات األسماؾ فكر استخداميا ، كما يجب 2 
أف يمنع تمكثيا بكاسطة الكقكد المستخدـ في تيسير السفف أك الماء اآلسف المتجمع في 

. جكؼ السفف 
 ػ فكر كضع األسماؾ عمى متف السفف البد مف حمايتيا مف التمكث كآثار الشمس أك أم 3 

مصدر لمحرارة ، كعندما يتـ غسؿ األسماؾ البد أف تككف المياه المستخدمة مياه نقية 
. أك مياه البحر النظيفة كذلؾ حتى ال تؤثر عمى جكدتيا أك شكميا العاـ 

.  ػ تعالج منتجات األسماؾ كتخزف بطريقة ال تحدث فييا أم خدش أك جركح 4 
  ػ يجكز استخداـ أدكات شائكة لتحريؾ األسماؾ كبيرة الحجـ أك األسماؾ التي قد تؤذل 5 

. الشخص الذم يقـك بالمعالجة شريطة أال يمحؽ أم ضرر بمحـ تمؾ األسماؾ
  ػ البد أف تتعرض منتجات األسماؾ لعمميات معالجة باردة بعد تحميميا مباشرة ، بيد أنو 6 

ريد بسبب مشاكؿ بفي حالة كجكد األسماؾ عمى متف سفف تصعب فييا عمميات الت
 ساعات 8عممية ال يجكز أف تبقى منتجات األسماؾ ىذه عمى متف السفف ألكثر مف 

. كذلؾ بخالؼ تمؾ التي تحفظ حية 
اه ػد مصنكعا مف المياه النقية أك ميػات التبرمػدـ في عمميػكف الثمج المستخػ  ػ يجب أف يؾ7 

. البحر النظيفة ، كما يجب أف تحفظ ىذه المياه قبؿ استخداميا في ظركؼ تمنع تمكثيا 
 إفراغ منتجات األسماؾ يجب تنظيؼ الحاكيات كالمعدات كأقساـ السفينة التي كانت د  ػ بع8 

. تحتكل عمى تمؾ المنتجات بمياه الشرب أك مياه البحر النظيفة 
زالة أمعائيا كاألجزاء األخرل التي قد تمثؿ م  ػ يتـ بشكؿ صح9   قطع رؤكس األسماؾ كا 

 مع مخطرا عمى الصحة العامة كيجب فصميا عف المنتجات المكجية لالستيالؾ اآلدـ
غسؿ المنتجات بمياه البحار النظيفة مع مراعاة تبريد كتجميد كبد األسماؾ كالبطارخ 

 .  مكالمكجية لالستيالؾ اآلدـ
ػ يجب أف تككف الحاكيات كالمعدات المستخدمة في استخراج األمعاء كقطع رؤكس 10 

زالة الزعانؼ كأم معدات أخرل مستخدمة مصنكعة مف مكاد ممساء سيمة  األسماؾ كا 
التنظيؼ كمغطاة بمكاد مضادة لممياه كالتمؼ كبعد استخداميا البد أف يتـ تنظيفيا بشكؿ 

. كامؿ 
ػ يجب أف ييتـ العاممكف المكمفكف بمعالجة منتجات األسماؾ بالمحافظة عمى مستكل 11 

 .عاؿ مف النظافة ليـ كلمالبسيـ 
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الذروطىالصحوظىاإلضافوظىالمطبػظىرلىىدغنىالصودىالمصممظىوالمطدةىلحغظىمنتجاتى  :  راتباًا 
ىدارظىفوماىرداىالدغنىالمطدةى24األدماكىرلىىمتنؼاىفيىظلىظروفىمنادبظىألكثرىمنى

 . ةىالػذروظىوالرخوواتىالحوظيللحغاظىرلىىاألدماكىالمحار
 ػ يجب أف تككف سفف الصيد مجيزة بالعنابر كاألحكاض كالحاكيات كذلؾ لتخزيف منتجات 1 

األسماؾ المبردة كالمجمدة كفقا لدرجات الحرارة الالزمة كتفصؿ تمؾ العنابر عف أماكف 
كجكد الماكينات كاألماكف الخاصة بطاقـ السفينة كذلؾ مف خالؿ حكاجز مف شأنيا أف 

 .تمنع تمكث منتجات األسماؾ المخزنة 
 ػ يجب أف يككف السطح الداخمى لمعنابر كاألحكاض كالحاكيات مضادا لممياه كسيؿ الغسؿ 2 

ة ػكالتطيير ، كما البد أف يككف مف مكاد ممساء أك عمى األقؿ مف طالء أممس في حاؿ
. كاد ضارة لمنتجات األسماؾ قد تؤثر عمى صحة اإلنساف ػؿ ـػق أال ينؽػدة مف شأفػجي

.  ػ يجب تصميـ العنابر بشكؿ يمنع بقاء المياه الزائدة في منتجات األسماؾ 3 
 ػ البد أف تككف الحاكيات المستخدمة في تخزيف منتجات األسماؾ مجيزة لحفظ تمؾ 4 

المنتجات في ظركؼ صحية مناسبة كأف تسمح بتصريؼ المياه الزائدة بشكؿ خاص ، 
. كما البد أف تككف تمؾ الحاكيات نظيفة تماما عند استخداميا 

 ػ ينظؼ ظير السفينة كالمعدات كالعنابر كاألحكاض كالحاكيات في كؿ مرة يتـ استخداميا 5 
فييا ، كتستخدـ المياه النقية كمياه البحر النظيفة لتحقيؽ ىذا الغرض كتتـ عممية 

. التطيير كالتخمص مف الحشرات كالقكارض إف كجدت 
ىرات كمبيدات الحشرات ككؿ المكاد التي قد تككف سامة في ط ػ تخزف كؿ المنظفات كالـ6 

. أماكف أك دكاليب مغمقة 
ذا ػ ػ إذا ما تـ تجمي7  د األسماؾ عمى متف السفينة البد أف يتـ ذلؾ كفقا لمشركط الصحية كا 

ما تـ تجميد السمؾ في محمكؿ ممح البد مف التأكد مف أف ىذا المحمكؿ ال يمثؿ مصدرا 
. لمتمكث 

سكاء تـ  )اه البحار الباردة ػاؾ في ميػات األسـػد منتجػد المجيزة لتبرمػػـز سفف الصيػ ػ تمت8 
 : بتنفيذ المتطمبات اآلتية (ذلؾ عف طريؽ تبريدىا بالثمج أك باستخداـ كسائؿ ميكانيكية 

ضركرة تجييز األحكاض بمقدار مناسب مف مياه البحر ككسائؿ صرؼ المياه كأف   - 
. تدمج األجيزة لتحقيؽ درجة حرارة كاحدة داخؿ األحكاض كميا 

أف تحتكل األحكاض عمى كسائؿ لقياس درجة الحرارة مكصمة بجياز لمحرارة مكجكد   - 
. في أعمى مكاف داخؿ الحكض 
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يتضمف نظاـ تشغيؿ األحكاض أك الحاكيات معدال لمبركدة يمزج بيف األسماؾ كمياه أف   - 
 ساعات مف تحميميا كحد 6 درجة مئكية بعػػػػد 3البحر تحت درجة حرارة تصؿ إلى 

 .  ساعة كحد أقصى16أقصى كيصؿ إلى صفر درجة مئكية بعػػػد 
اه مـبىا ثـ تنظيفيا كمية غيتـ إخالء األحكاض كالحاكيات بشكؿ كامؿ بعد تفرم  - 

 .الشرب أك مياه البحر النظيفة كذلؾ كؿ مرة 
يكتب رقـ كتاريخ الحكض بشكؿ كاضح في سجالت الحرارة كيبقى مكجكدا الستخداـ   - 

. سمطات المراقبة 
الييئة العامة لمخدمات البيطرية "  ػ لتحقيؽ أغراض المراقبة تحتفظ السمطات المختصة ، 9 

باستثناء السفف (  8 ، 7  )بقائمة محدثة تحتكل عمى السفف المجيزة كفقا لنقاط" 
التي تحتكل عمى حاكيات يمكف نقميا حيث أنيا ال تقـك بعمميات حفظ األسماؾ في مياه 

. البحر الباردة بشكؿ دكرم 
ػ يقـك أصحاب السفف أك مف يمثمكنيـ باتخاذ كؿ اإلجراءات الالزمة لمنع األشخاص 10 

الذيف قد يمكثكف منتجات األسماؾ عند معالجتيا مف العمؿ عمى سفنيـ كذلؾ حتى 
 .يظير الدليؿ عمى عدـ خطكرتيـ عمى منتجات األسماؾ 

 

 : الذروطىالواجبىاتبارؼاىقبلىوضعىاألدماكىرلىىمتنىالدغنىوبطدها  :  خاهماًا 
 ػ أف تككف معدات رفع األسماؾ ككضعيا عمى متف السفف مصنكعة مف مكاد يسيؿ 1 

. تنظيفيا كتطييرىا 
 ػ تجنب أم نكع مف التمكث أثناء عممية رفع األسماؾ ككضعيا عمى متف سفف كفي سبيؿ 2 

 : مذلؾ يتـ مراعاة اآلت
. أف تتـ عممية الرفع كالكضع بسرعة   - 
أف يتـ كضع األسماؾ بدكف أم تأخير في بيئة محمية كفي درجة الحرارة المطمكبة   - 

ذا ما استدعت الظركؼ تكضع في الثمج أثناء عممية النقؿ  كفؽ طبيعة األسماؾ ، كا 
. أك التخزيف في األسكاؽ أك في المنشأة 

أال يتـ استخداـ المعدات أك المعامالت غير المصرح بيا كالتي قد تؤدل إلى تمؼ   - 
. في األجزاء التي تؤكؿ مف األسماؾ بأنكاعيا المختمفة 

 : اتباع ما يمي في أسكاؽ الجممة كالمزايدة التي تعرض بيا منتجات األسماؾ ػ 3 
.  يسيؿ تنظيفيا طتغطى كتحاط بحكائ  - 
تككف أرضياتيا مقاكمة لممياه سيمة الغسيؿ كالتطيير كمزكدة بنظاـ صحي   - 

. لمتخمص مف مياه الصرؼ 



 

 13 

تزكد بمرافؽ صحية كبعدد مناسب مف أحكاض الغسيؿ المزكدة بمكاد تنظيؼ أيدم   - 
. العماؿ كمناشؼ تستخدـ لمرة كاحدة كدكرات مياه نظيفة 

. إنارة جيدة لتسييؿ عممية فحص عينات األسماؾ   - 
ال يسمح في تمؾ األسكاؽ بدخكؿ المركبات التي ينبعث منيا عكادـ قد تؤثر سمبا   - 

 .عمى منتجات األسماؾ ، ككذلؾ ال يسمح بدخكؿ الحيكانات 
تنظؼ بشكؿ دكرم كتغسؿ الصناديؽ مف الداخؿ كالخارج بمياه الشرب أك مياه   - 

. البحر النظيفة كذلؾ بعد كؿ عممية بيع 
في أماكف ظاىرة  ( الشرب – األكؿ – البصؽ – التدخيف عممنك )كضع الفتات   - 

. بصاالت عرض األسماؾ 
يشترط أف تتكافر باألسكاؽ مصادر لممياه ككذلؾ خزانات حفظ المياه المصنكعة مف   - 

. المكاد المضادة لمصدأ 
كاؽ حجرة معدة بشكؿ يمكف غمقيا كبيا كافة المعدات الالزمة إلجراء ػيككف باألس  - 

. عمميات الفحص 
يجب أف يككف باألسكاؽ حجرات تبريد كبيرة لتخزيف األسماؾ في درجة حرارة تصؿ   - 

. إلى درجة حرارة الثمج المذاب 
 . ػ تطبؽ الشركط الصحية العامة 4 
 

 : ذروطىبناءىالمنذؽتىرلىىاألراضي  :  دادداًا 
:  الشركط العامة المتعمقة بالمبنى كالمعدات ػ 1 
ؽ عمؿ ذات مساحات مناسبة ليتـ العمؿ كفقان لمشركط الصحية بشرط أال ػكد مناطػكج  

يحدث أم تمكث لممنتج عمى أف تكجد فكاصؿ بيف األجزاء النظيفة كاألجزاء الخارجية 
. غير النظيفة بالمبنى 

 في المناطؽ التي سيتـ فييا التعامؿ مع المنتجات كتجييزىا اآلتييجب أف يكجد  1/1  
 : كتصنيعيا

 التنظيؼ كالتطيير كمصممة بشكؿ يسيؿ سيمةأرضيات مقاكمة لممياه تككف    - 
. تصريؼ المياه أك أف تزكد بالمعدات الالزمة إلزالة المياه 

. حكائط بأسطح ممساء كسيمة التنظيؼ كقكية االحتماؿ كال ينفذ منيا المياه   - 
. أسقؼ سيمة التنظيؼ    - 
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. أبكاب مصنعة مف مكاد قكية االحتماؿ كسيمة التنظيؼ    - 
. فتحات تيكية جيدة    - 
. كسائؿ إنارة طبيعية أك صناعية    - 
ر في غرؼ العمؿ كدكرات ػدم ، كأال تعمؿ الصنابيػر األمػؼ كتطييػؿ لتنظيػكسائ   - 

. دة حمع تكفير مناشؼ تستخدـ مرة كا (داـ األرجؿ ػتعمؿ باستخ )ان ػاه يدكمػالمي
 .كسائؿ لتنظيؼ معدات التصنيع كاألدكات المختمفة    - 

 : باآلتيتزكد غرؼ التبريد التي تخزف بيا أنكاع األسماؾ المختمفة  1/2  
أرضيات مضادة لممياه تككف سيمة التنظيؼ كالتطيير كمصممة بشكؿ     - 

. يسيؿ تصريؼ المياه أك تزكد بالمعدات الالزمة إلزالة المياه 
اؿ كال تنفذ منيا ػة االحتـػؼ كقكمػة التنظيػاء كسيؿػحكائط بأسطح ممس    - 

. المياه 
. أسقؼ سيمة التنظيؼ     - 
. أبكاب مصنعة مف مكاد قكية االحتماؿ كسيمة التنظيؼ     - 
. كسائؿ إنارة طبيعية أك صناعية     - 

.. ر الكسائؿ الالزمة لمحماية مف اآلفات كالحشرات كالقكارض كالطيكر ػ تكفي1/3  
. الخ 

 السكاكيف – الناقالت – الحاكيات –مكائد التقطيع  ) تككف معدات كأدكات العمؿ 1/4  
 . (مصنكعة مف مكاد غير قابمة لمصدأ 

 تكفير حاكيات خاصة لحفظ المياه مصنكعة مف مكاد غير قابمة لمصدأ 1/5  
. كالمخصصة لمنتجات األسماؾ 

 تكفير كسائؿ إلمداد المنشأة بكميات مناسبة مف مياه الشرب أك مياه البحار 1/6  
ة أك مياه البحار المعالجة بنظاـ مناسب مف خالؿ الضغط كبكميات ػالنظيؼ

كافية ، كعمى سبيؿ االستثناء يسمح بتكفير مياه غير صالحة لمشرب بعممية 
. التبخير كمكافحة الحرائؽ بكاسطة أنابيب معدة خصيصا ليذا الغرض 

رؼ طبقا لممكاصفات ػاه الصػرؼ صحي لمتخمص مف ميػاـ صػكد نظػ كج1/7  
. القياسية 

 تكفير عدد مناسب مف غرؼ تغيير المالبس ذات حكائط كأرضيات ممساء كضد 1/8  
المياه كيمكف غسيميا باإلضافة إلى أحكاض غسيؿ مزكدة بمكاد غسيؿ األيدم 
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، كتجفيفيا بمناشؼ تستخدـ مرة كاحدة كأف تعمؿ الصنابير باستخداـ األرجؿ ، 
.  كأال تككف دكرات مياه مفتكحة مباشرة عمى غرؼ العمؿ 

.  كجكد غرؼ مناسبة كمعدة يمكف غمقيا لمقياـ بأعماؿ الفحص 1/9  
 . تكفير كسائؿ مناسبة لتنظيؼ كسائؿ النقؿ كتطييرىا 1/10  
 (القشريات كأنكاع األسماؾ المختمفة  ) كجكد منشآت لتخزيف الرخكيات الحية 1/11  

مزكدة بالمكاـز المناسبة التي تضمف أفضؿ ظركؼ لمبقاء ، عالكة عمى المياه 
ذات الجكدة العالية لضماف عدـ انتقاؿ األحياء الدقيقة أك المكاد الضارة إلى 

 .الرخكيات كاألسماؾ 
 : الشركط الصحية العامة – 2 
 : الشركط الصحية العامة لممرافؽ كالمعدات 1 /2  
 يجب أف تككف األرضيات كالحكائط كالفكاصؿ كاألسقؼ المبطنة كغير 2/1/1   

المبطنة كالمعدات كاألدكات المستخدمة في العمميات الخاصة بمنتجات 
األسماؾ بأنكاعيا المختمفة في حالة جيدة كنظيفة حتى ال تمثؿ أم 

. مصدر مف مصادر التمكث لممنتجات 
 ابادة أية قكارض أك حشرات أك أية كائنات أخرل ضارة كذلؾ بشكؿ منظـ 2/1/2   

كمستمر كما يجب تخزيف المبيدات أك أية مكاد سامة في المبانى أك 
الخزانات التي يمكف غمقيا ، كيجب أال يعرض ذلؾ المنتجات إلى أم نكع 

. مف أنكاع التمكث 
 أف تستخدـ مناطؽ العمؿ كالمعدات كأدكات العمؿ في العمميات الخاصة 2/1/3   

بمنتجات األسماؾ بأنكاعيا المختمفة فقط ، إال أنو يجكز استخداميا في 
عمميات أخرل خاصة بمنتجات غذائية كفقا لممصرح بو مف السمطات 

. المختصة 
ب أف تستخدـ مياه الشرب أك مياه البحار النظيفة في كافة األغراض ػ يج2/1/4   

، إال أنو عمى سبيؿ االستثناء تستخدـ مياه غير صالحة لمشرب في 
عممية التبخير كمكافحة الحرائؽ كمعدات التبريد بكاسطة أنابيب معدة 

. خصيصا ليذا الغرض 
 مكافقة السمطات المختصة عمى مكاد التنظيؼ كالتطيير كالمكاد 2/1/5   

المشابية عالكة عمى أنو البد كأف تستخدـ بشكؿ ال يؤثر عمى الماكينات 
. كالمعدات كالمنتجات 
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 : الشركط الصحية العامة بفريؽ العمؿ 2/2  
كل مف النظافة كبشكؿ ػؿ عمى أعمى مستػكف فريؽ العـػ يتطمب أف يؾ2/2/1   

: خاص 
يجب عمى العامميف ارتداء مالبس نظيفة كخكذة لمرأس تغطى     - 

 .الشعر بأكممو 
يجب عمى العامميف بتجييز منتجات األسماؾ المختمفة غسؿ     - 

أيدييـ عمى األقؿ في كؿ مرة يستأنفكا فييا العمؿ ، كما يجب 
. لممياه مضادة تغطية الجركح بضمادات 

يمنع منعا باتا التدخيف كالبصؽ كاألكؿ كالشراب في مبانى العمؿ     - 
. كالتخزيف الخاصة بمنتجات األسماؾ المختمفة 

ر الالزمة لمنع األشخاص الذيف ال يحممكا ػذ صاحب العمؿ التدابيػ يتخ2/2/2   
ة مف العمؿ بيا أك نقميا حتى يحصؿ عمى الدليؿ الدامغ ػشيادات صحي

اؿ ، كيمـز ىؤالء ػاـ بيذه األعـػعمى أف ىؤالء األشخاص يمكنيـ القي
األشخاص بقياميـ بفحص دكرم مف خمكىـ مف األمراض كؿ ستة 

. أشير 
 يقدـ الفرد عند تعيينو في العمميات الخاصة بمنتجات األسماؾ شيادة 2/2/3   

. ؽ يمنعو مف العمؿ في ىذه الكظيفة ئطبية تثبت أنو ليس ىناؾ أم عا
 : اهــــــــمىالميـنظ  :  داتباًا 

إمدادات المياه  
ة مف المياه ، كصالحة ػة كالمناسبػات الكافيػـ مف الكميػدر دائػع عمى مصػكل المصفػب أف يحتػ يج

تخمك مف البكتريا الخطرة كالمكاد السامة في تركيزات تمثؿ خطكرة عمى  )لالستيالؾ اآلدمي 
 . (الصحة 

 : معالجة المياه 
ضافة الكمكر ، لتحقيؽ المستكيات   ستعالج المياه في حالة الضركرة باستخداـ الترشيح ، كا 

مثؿ  )اه المستعممة في المصنع تتمقى معالجة إضافية قبؿ االستعماؿ ػ لك كانت الميالمطمكبػة
ادات المصنعيف ألم معدات أك كيماكيات يتـ ػؾ بالتكافؽ مع إرشػفيجب أف يتـ ذؿ (اضافة الكمكر 
. استخداميا 

 30ة تكفؿ حدكث زمف تالمس ال يقؿ عف ػة المياه بالكمكر بطريؽػاـ معالجػ  كيجب أف يصمـ نظ
دقيقة قبؿ استعماؿ المياه ، كسكؼ تغطس ، كتغسؿ ، كتممع ، كتعالج المنتجات المخصصة 
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كتككف المياه التي تالمس منتجات األسماؾ مناسبة لالستيالؾ . كر ػق الكؿػاه عاليػلمتصدير بمي
 .اآلدمى 

 

 : تخزيف المياه 
  يجب أف يمتمؾ المصنع صياريج مناسبة لتخزيف المياه كبسعة كافية إلمداد المصنع باحتياجاتو 

. المطمكبة عند العمؿ بأقصى طاقتو اإلنتاجية 
ر منفذة لممياه ، ػة ناعمة كغيػدان ، كتككف األسطح الداخميػكف الصياريج مبنية جيػب أف تؾػ  يج

.  الجكدة عاليكيمكف القبكؿ بتشطيبات مف األسمنت 
كؿ ألغراض التنظيؼ كالتفتيش ، ػاه تسمح بالدخػة غير منفذة لمميػاه بفتحػ  يزكد كؿ صيريج مي

كيجب أف يككف تصميـ الفتحة حاميا مف دخكؿ مياه األمطار ، كأم مياه يمكف أف تنساب مف 
. المصنع 

  يتـ حماية صيريج المياه ضد دخكؿ الحشرات كالحيكانات كاألتربة عف طريؽ حجب مالئـ ألم 
. أنابيب تيكية 

  يجب االحتفاظ بالمنطقة المحيطة بكؿ صيريج مياه نظيفة كخالية مف تراكمات المخمفات كاألتربة 
. كالمياه كالمكاد األخرل التي يمكف أف تمكث المياه بداخؿ الصيريج 

رات منتظمة بيدؼ الحفاظ عمييا نظيفة كفي حالة ػاه عمى فتػب التفتيش عمى صياريج الميػ  يج
. جيدة 

 : المياه الساخنة 
 درجة مئكية ، 80  يجب أف يككف لدل المصنع كسائؿ لتسخيف المياه لدرجة حرارة ال تقؿ عف 

كبكميات كافية لغسيؿ أيدم العامميف ، كينصح أف يتـ تركيب نظاـ بخار أك مياه مضغكطة لتنظيؼ 
. المصنع 

 : مياه البحر 
 : يسمح باستخداـ مياه البحر في األغراض التالية  

. ككسيط لمتبريد لتخزيف المادة الخاـ مف األسماؾ الكاممة  ( أ  
.  تصنيع الثمج  (  ب
 : كال يسمح باستخداـ مياه البحر في األغراض التالية 

 . مغسيؿ اإليد ( أ  
 . مكإضافة لممنتج النيائ (  ب
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. المياه الساخنة  ( ج 
 

 : نظاـ المياه داخؿ المصنع 
  يجب أف تككف كؿ تركيبات األنابيب في نظاـ المياه غير منفذة لمماء ، كمركبة جيدا كفي حالة 

. جيدة ، كيجب دىاف األنابيب الحديدية مف الخارج لحمايتيا مف الصدأ 
عف نظاـ المياه لبقية المصنع ،  (دكرات المياه كالمباكؿ  )  يتـ عزؿ المياه لمتسييالت الصحية 

 .كيجب أف يتـ تكفير المياه ليا مف صيريج منفصؿ 
 

 : خطة تكزيع المياه 
  يجب أف تعد إدارة المنشأة خريطة لتكزيع المياه بداخؿ المنشأة ، تكضح كؿ األنابيب 

كالخزانات كالصياريج كالمخارج في المنشأة ، كيجب تعريؼ المخارج بأرقاـ مسمسمة بحيث يمكف 
 .تحديدىا عمى الخريطة 

 

 : اهػػػؿ الميػػتحمي 
  تؤخذ كؿ عينات التحميؿ عند نقطة االستعماؿ ، كلك استعممت مياه مف مصادر مختمفة في نفس 

. المصنع فيجب تكرار االختبارات لكؿ مصدر مياه 
المستخدمة في المصنع عمى أساس يكمي مف  (بما في ذلؾ الثمج  )ار جكدة المياه ب  البد مف اخت

: مكاقع مختمفة عمى شكؿ دكرة بناء عمى المقاييس التالية 
. الجكدة الظاىرية  - 
. بقايا الكمكر الحر كالكمكر المركب  - 
. درجة الحمكضة كالقمكية  - 

  يجب تقديـ عينات مف المياه لمتحميؿ الميكركبيكلكجى ، عمى األقؿ مرة كاحدة كؿ اسبكع  لمتأكد 
مف عدـ كجكد تمكث إلمدادات المياه ، كلك زاد التعداد الميكركبى عف المكاصفات فالبد مف اتخاذ 

اجراء لمتعرؼ عمى المصدر كايقاؼ التمكث ، يتـ تقديـ عينات لمتحميؿ مرة عمى األقؿ سنكيا 
 .لمقاييس أخرل 

 

 : مستكيات جكدة المياه 
 ( 12 مرفؽ رقـ                                    )   

 

  :الذروطىالخاصظىبمنتجاتىاألدماكىرلىىالذاطئ  :   اهناًا 
 الشركط الخاصة بمنتجات األسماؾ الطازجة – 1
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المصنكع مف مياه الشرب ) ػ يجب أف تخزف المنتجات المبردة غير المعبأة بأف تكضع في الثمج 1 
كمما في غرؼ التبريد الخاصة بالمنشأة كما يجب إعادة كضع الثمج  (أك مياه البحار النظيفة

أك بكحدة تستدعي الضركرة كما يجب أف تبرد المنتجات الطازجة كالمعبأة مف قبؿ إما بالثمج 
 .التبريد الميكانيكية كي تككف في درجة حرارة مماثمة 

 

خراج األمعاء بشكؿ صحي ، كأف تغسؿ المنتجات بمياه 1/1    تتـ عمميات تقطيع الرؤكس كا 
الشرب أك مياه البحار النظيفة مباشرة بعد تمؾ العمميات إذا لـ تكف ىذه العمميات تمت 

. عمى متف السفينة 
 تتـ عمميات الخمي كالتقطيع بيذه الطريقة كي ال تتعرض الشرائح المخمية كالقطع لمتمكث 1/2  

أك التمؼ ، عمى أف تتـ ىذه العمميات في مناطؽ غير التي تمت فييا تقطيع الرؤكس 
خراج األمعاء ، كيجب أال تظؿ الشرائح كالقطع عمى مكائد العمؿ لفترة ما بعد عممية  كا 

أف تبرد الشرائح كالقطع الطازجة التي سيتـ بيعيا بأسرع كقت يجب التجييز ، كما 
 .ممكف بعد عممية التجييز 

 يجب أف تفصؿ الرؤكس كاألجزاء المقطعة كالتي تمثؿ خطرا عمى الصحة العامة في 1/3  
. مكاف آخر غير التي تككف فيو المنتجات الصالحة لالستيالؾ اآلدمى 

 تصمـ الحاكيات المستخدمة في نقؿ األسماؾ الطازجة المختمفة أك تخزينيا بشكؿ 1/4  
يضمف حمايتيا مف التمكث كالحفاظ عمييا تحت ظركؼ صحية مالئمة ، كعمى األخص 

. يجب أف يككف بيا مكاف مخصص لتصريؼ مياه الثمج المذاب 
 في حالة عدـ تكافر مرافؽ خاصة لمتخمص المستمر مف المخمفات يجب كضعيا في 1/5  

حاكيات مغطاة كمضادة لمتسرب عمى أف تككف سيمة التنظيؼ كالتطيير كما يجب عدـ 
تراكـ المخمفات في مناطؽ العمؿ كأف تزاؿ باستمرار في نياية كؿ يـك عمؿ عمى األقؿ 

 .أك بمجرد امتالء الحاكيات 
 

 : الشركط الخاصة بمنتجات األسماؾ المجمدة ػ 2 
 : يجب أف يككف بالمصنع ما يمي 2/1   

ة لمحصكؿ عمى انخفاض درجات ػاءة عاليػد ذات كؼػدات تجميػ مع2/1/1     
. الحرارة 
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رؼ التخزيف في ػاظ عمى المنتجات في غػ معدات تجميد ذات كفاءة لمحؼ2/1/2     
بالنسبة " رارة المحيطة حكذلؾ ميما كانت درجة اؿمناسبة درجات حرارة 

لالسماؾ التي يتـ تعميبيا يكافؽ عمى درجات حرارة عالية عمى أال 
" .    درجة مئكية 9تتجاكز 

جياز لتسجيؿ درجات الحرارة يتـ كضعو في :  أف يككف بغرفة التخزيف 2/1/3     
مكاف يسيؿ قراءتو ، كما يجب كضع جياز اإلحساس الحرارم الخاص 

في المنطقة التي تككف درجة  )بالتسجيؿ بعيدا عف مصدر التبريد 
  .(الحرارة فييا في أعمى معدالتيا 

 

يجب أف تتكافر جداكؿ درجات الحرارة ألعماؿ الفحص التي تقـك        - 
بيا الييئة العامة لمخدمات البيطرية في الفترة التي تككف فييا 

 .المنتجات مخزنة 
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  :الشركط الخاصة بمنتجات األسماؾ المذابة ػ 3 
 

  :باآلتييجب أف تمتـز المنشآت التي تقـك بعمميات اإلذابة   
 

 أف تذاب منتجات األسماؾ المختمفة كفقا لمشركط الصحية ، كما يجب أال تتعرض ألم 3/1  
نكع مف التمكث ، عالكة عمى أنو يجب أف يكجد نظاـ صرؼ مناسب لمتخمص مف 
المياه الناتجة عف اإلذابة كخالؿ عممية اإلذابة يجب أال ترتفع درجة حرارة منتجات 

. األسماؾ المختمفة بشكؿ كبير 
 بعد اإلذابة يجب أف تتـ عمميات التجييز أك التصنيع دكف أدنى تأخير ، أما إذا تـ 3/2  

 .عرضيا مباشرة في األسكاؽ فيجب أف تككف بشكؿ جيد 
 

 :  الخاصة بمنتجات األسماؾ المصنعةطالشرك ػ 4 
 يجب أف تككف عمميات المعالجة معترفا بيا في القانكف السارل إذا ما كاف إجراء 4/1  

عمميات المعالجة ينطكم عمى منع نمك األحياء الدقيقة المسببة لألمراض أك إذا ما 
. لحفاظ عمى المنتج ؿكانت تمؾ العمميات عامال أساسيا 

 يحتفظ بسجؿ خاص يحتكل عمى أعماؿ ف عمى الشخص المسئكؿ عف المنشأة أ4/2  
التصنيع التي تـ اجراؤىا ، كما يجب رصد نسبة الممح كنسبة المياه كمراقبتيا 

قيت التسخيف كدرجة الحرارة عالكة كمعتمديف إلى نكع عممية التصنيع المستخدمة كت
عمى ذلؾ يجب كضع تسجيالت لعمر التخزيف المتكقع لممنتجات كتزكد بو الييئة 

. العامة لمخدمات البيطرية 
ركؼ المالئمة لمتخزيف عمى العبكة التي تحفظ لفترة محدكدة بمعالجة ما ػح الظػ تكضي4/3  

. مثؿ التمميح أك التدخيف أك التجفيؼ 
في حالة منتجات األسماؾ المختمفة كالتي  عند التعميب يجب االلتزاـ بالشركط التالية 4/4  

 : تعرضت لعمميات تعقيـ في حاكيات محكمة السد
.    ػ أف تككف المياه المستخدمة في تجييز العمب مياه الشرب 

   ػ أف تككف العممية المتبعة في المعالجة بكاسطة الحرارة عممية مناسبة كذلؾ 
بالنظر إلى المعايير األساسية مثؿ تكقيت التسخيف كدرجة الحرارة كالمؿء كحجـ 

الخ ، كعميو يجب االحتفاظ بسجؿ خاص بتمؾ األشياء ، كما يجب ... الحاكية 
أف تككف الحرارة قادرة عمى تدمير الكائنات الدقيقة المسببة لألمراض كجراثيميا ، 
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كل معدات التسخيف عمى األدكات الالزمة لمتأكد ما إذا كانت ػب أف تحتػكيج
الحاكية قد مرت بمعالجة التسخيف المناسبة أـ ال كما يجب أف تستخدـ مياه 
الشرب في تبريد الحاكيات بعد المعالجة بكاسطة الحرارة ، كذلؾ دكف اإلخالؿ 

بكجكد أية إضافات كيماكية مستخدمة كفقا لمممارسات التكنكلكجية الجيدة لمنع 
 .تآكؿ المعدات كالحاكيات 

   ػ يجب أف يقـك المصنع بإجراء المزيد مف الفحكصات بشكؿ عشكائي لضماف 
: مركر المنتجات المصنعة بمعالجة التسخيف المناسبة 

 (كىى الفترة بيف اإلصابة بالمرض كظيكر عالماتو  )اختبارات الحضانة     - 
 درجة مئكية 37كيجب أف تتـ تمؾ االختبارات في درجة حرارة تصؿ إلى 

ة درجة أخرل تتعمؽ ػرة أياـ أك أمػ لعشمئكيػة درجة 35اـ أك ػلسبعة أم
. بالمكضكع 

اختبارات الكائنات البيكلكجية لمعناصر كالحاكيات في معمؿ المنشأة أك في     - 
. أم معمؿ آخر متفؽ عميو يحدد بكاسطة الييئة العامة لمخدمات البيطرية 

يجب أف تؤخذ عينات مف اإلنتاج يكميا في فترات محددة كذلؾ لمتأكيد مف     - 
فاعمية نظاـ المراقبة الصحية كليذا الغرض يجب أف تتكافر المعدات 

. المناسبة لفحص عينات المعمبات 
. يتـ إجراء الفحص لمتأكد مف أف الحاكيات لـ تتمؼ     - 
يجب اعطاء كافة الحاكيات التي مرت بمعالجة التسخيف كفقا لمشركط العممية     - 

المطبقة عالمة تعريؼ عمى العبكة تكضع بكاسطة الييئة العامة لمخدمات 
 .البيطرية 

 

 : يجب االلتزاـ بما يمى في عممية التدخيف 4/5  
ذا     إجراء عممية التدخيف في مكاقع منفصمة أك في أماكف خاصة معدة ليذا الغرض كا 

لزمت الضركرة أف يككف المكقع معد بنظاـ تيكية يحكؿ دكف تأثير الدخاف كالسخكنة 
الناتجيف عف االحتراؽ عمى المباني أك األماكف األخرل التي يتـ فييا تجييز منتجات 

: األسماؾ المختمفة أك تصنيعيا أك تخزينيا 
 تخزف المكاد المستخدمة في تدخيف األسماؾ بعيدا عف مكاف التدخيف ، كما أف   - 

. يجب أف تستخدـ بالشكؿ الذم ال يمكث المنتجات 
منع استخداـ الخشب المدىكف كالمصنع أك الذم جرت عميو أية معامالت    - 

. كيميائية لمحفظ كمكاد إلنتاج الدخاف عف طريؽ حرؽ الخشب 
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بعد التدخيف يجب أف تتـ عممية التبريد بسرعة إلى درجة الحرارة المطمكبة لكقاية    - 
 .المنتج قبؿ عممية التعبئة 

 

 : يجب االلتزاـ بما يمي في عممية التمميح 4/6  
أف تتـ عممية التمميح في مباني مختمفة ، كما يجب نقميا مف المباني التي تتـ    - 

. فييا العمميات األخرل 
أف يككف الممح المستخدـ في معالجة منتجات األسماؾ المختمفة نظيؼ كمخزف    - 

. بشكؿ يمنع أم تمكث عالكة عمى أنو يجب عدـ إعادة استخدامو 
أف تصمـ الحاكيات التي تستخدـ في عممية التمميح بشكؿ يمنع حدكث تمكث    - 

. خالؿ عمميات التمميح المختمفة 
. تنظيؼ األماكف التي يتـ فييا عمميات التمميح المختمفة قبؿ االستخداـ    - 

 : ة بالطريقة التاليةميجب أف تطيى الرخكيات كالقشريات المحار 4/7  
أف تمي عممية الطيي تبريد سريع ، كما يجب أف تككف المياه المستخدمة ليذا    - 

الغرض مياه الشرب أك مياه البحار النظيفة ، كيجب أف تستمر عممية التبريد 
حتى تصؿ درجة الحرارة إلى درجة حرارة الثمج المذاب ، كذلؾ إذا لـ يكف ىناؾ أم 

. منيج آخر لمكقاية 
أف تتـ عممية نزع المحار المختمؼ كفقا لمشركط الصحية لتجنب تمكث المنتج ،    - 

ذا كانت تمؾ العمميات تتـ يدكيا فعمى العامميف االىتماـ بغسؿ األيدل كتنظيؼ  كا 
ذا استخدمت الماكينات في تمؾ  كؿ ما يستخدـ في تمؾ العمميات باستمرار ، كا 

رىا في نياية كؿ يـك ػرات محددة كما يجب تطييػب تنظيفيا في فتػات فيجػالعممي
. عمؿ 

كبعد عمميات نزع المحار المختمؼ يجب تجميد المنتجات المطيية عمى الفكر أك    - 
تبريدىا لتصؿ إلى درجة حرارة تحكؿ دكف نمك مسببات األمراض كما يجب أف يتـ 

. تخزينيا في مباني مناسبة 
 .عمى كؿ مصنع إجراء عمميات فحص في فترات محددة    - 

 

 : يجب أف تتـ عممية المعالجة الميكانيكية لألسماؾ كفقا لمشركط التالية 4/8  
اؾ المخمية التي تـ إخراج امعائيا كتغسؿ ػة لألسـػة الميكانيكيػأف تتـ المعالج   - 

. مقدما 
.  كؿ ساعتيف األقؿتنظيؼ الماكينات في فترات محددة كعمى    - 
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بعد المعالجة يجب تجميد لحـ األسماؾ بأسرع كقت ممكف أك يدمج مع منتج آخر    - 
 .سيتـ تجميده 

 

 : ادعػؿ الضؼػأرج 4/9  
 مف الجسـ كالمقسـ بقطع م تعنى كممة أرجؿ الضفادع الجزء الخمؼ4/9/1   

مستعرض خمؼ الضمكع األمامية ، كيككف منزكع األحشاء كمسمكخا ، مف 
 .كتقدـ طازجة مجمدة أك مصنعة  ( Family Ranidae )جنس 

اد األكركبي عند تكافر الشركط ػادع إلى دكؿ االتحػؿ الضؼػدر أرجػ تص4/9/2   
: التالية 

يجب أف يتـ ذبح الضفادع كتصفية دميا كتجييزىا كفي حالة الضركرة      - 
. تجميدىا كمعالجتيا كتعبئتيا كتخزينيا 

. أف تككف المنشآت مجازة مف الييئة العامة لمخدمات البيطرية      - 
أف تككف خاضعة لممتابعة كالتفتيش حسبما جاء في البند الثاني مف      - 

. ىذا القرار 
أف تككف أرجؿ الضفادع منتجة تبعا لخطة تحميؿ المخاطر كنقطة      - 

 . HACCP التحكـ الحرجة
باإلضافة إلى ذلؾ ، يجب إعداد غرفة مستقمة لتخزيف كغسيؿ -      

الضفادع الحية التي سيتـ ذبحيا ، عمى أف تستخدـ كذلؾ لمذبح 
اء ، كما يجب أف تككف الغرفة منفصمة تمامان عف أم ػة الدـػكتصفي
ة أك معالجة ػز كتعبئػؼ كتجييػدـ لتقطيع كتغميػرل تستخػة أخػغرؼ

. الضفادع 
يجب أف يتـ مكت الضفادع فقط بالذبح في منشأة معتمدة ، كيجب      - 

ؼ ميتة قبؿ الذبح لالستيالؾ ػادع التي تكتشػداـ الضؼػدـ استخػع
. اآلدمي 

يجب غسيؿ أرجؿ الضفادع التي تقطع في الماء ، عمى أف يتبع ذلؾ      - 
التبريد الفكرم باستخداـ الثمج أك اليكاء البارد ، كذلؾ لدرجة صفر 

 . درجة مئكية 28درجة مئكية ، أك تجمد فكرا إلى درجة حرارة 
 في حالة إجراء عمميات معالجة أك تعبئة أك تخزيف أك نقؿ ألرجؿ الضفادع 4/9/3   

، فإف ىذه العمميات يجب اجراؤىا طبقان لما ىك كارد في البند العاشر مف 
. ىذا القرار 
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 يجب كضع عالمة تعريؼ غير قابمة لإلزالة عمى العبكات المحتكية عمى 4/9/4   
: أرجؿ الضفادع ، كتحتكل عمى البيانات التالية 

. اسـ منشأة التصدير      - 
 .رقـ الترخيص لممنشأة كبمد المنشأ      - 

 

 : مواصغاتىرامظىخاصظىبمنذؽتىالتصدور :  تادباًا 
 : تتبع أثر المنتجات السمكية كالرخكيات ثنائية الصدفة ػ 1 

 (بما فييـ صائدم األسماؾ ككحدات إنتاج المزارع السمكية  )   يجب عمى كؿ المنتجيف 
، التجار كالمصنعيف كالذيف يحتفظكف باألسماؾ بغرض التصدير إلى االتحاد األكركبى عمؿ 

: التالي 
كضع عالمة أك بطاقة عمى كؿ كحده بداخؿ كؿ دفعة مف المنتجات السمكية ، لتعريؼ   - 

. ىذه الدفعة ، كالتعرؼ عمييا مف غيرىا مف الدفعات 
. التفرقة بيف الدفعات   - 
الحفاظ عمى سجؿ مكتكب بأصؿ ىذه الدفعة كالذم يشمؿ المكرد ، التاريخ ، الكمية ،   - 

كأم صفات أخرل متعمقة بيا ، االحتفاظ بسجؿ عف األفراد الذيف يتـ بيع الدفعات 
. األجزاء الييـ 

االحتفاظ بالسجالت لفترة ال تقؿ عف ثالثة شيكر في حالة األسماؾ الطازجة ، كسنتيف   - 
. في حالة األسماؾ المجمدة 

منتجات األسماؾ بأنيا كمية مف األسماؾ أك الرخكيات ثنائية  (التشغيمة  )تعرؼ دفعة   - 
 .الصدفو المحصكدة كمف نفس الفصيمة كمنتجة مف نفس المكقع كفي نفس الكقت 

 

 : الشركط الخاصة بالطفيميات ػ 2 
يجب أف تخضع األسماؾ كمنتجاتيا أثناء فترة اإلنتاج كقبؿ أف تعرض لالستيالؾ   - 

. اآلدمي إلى عمميات فحص مرئية الكتشاؼ أية طفيميات مرئية 
يجب أال تطرح األسماؾ أك أجزائيا المصابة بالطفيميات كالتي تمت إزالتيا في األسكاؽ   - 

 .لالستيالؾ اآلدمي 
يجب أف يضمف المصنعكف أف األسماؾ أك منتجاتيا أك األسماؾ المستخدمة في ىيئتيا   - 

األكلى في عمميات التصنيع الخاصة بيـ قد خضعت لممعالجات السابقة كذلؾ قبؿ 
. طرحيا لالستيالؾ 

يجب أف يككف مع منتجات األسماؾ المكضحة آنفا عند طرحيا باألسكاؽ كثيقة مف   - 
 .المصنع تشير إلى أنكاع العمميات التي مرت بيا 
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 : أنكاع األسماؾ التي يحظر تصديرىا ػ 3 
 :  يحظر تصدير أنكاع األسماؾ التالية إلى دكؿ االتحاد األكركبي 

 

االدن البلوً اإلدن تاللغح اإلجنلٍزٌح اوع األمساك 
 Barred Spanishدراؾ 

Mackerel 
SCOMPEROMER US SPP 

 Bluefish PONATONUS SALTATOR (مياسى) مالمياس
 Amberjack SERIOH DUMRIIانسف 
 Hore Mackerel TRACHURUS TRACHURUSسيؼ 

 Mackerel SCOMPER SCOMPRUSسككمبر 
 Spart CLUPEA SPRATTUSانشكجا 
 Anchovy ENGRAULISاسبادف 

ENCRASSICHOLA 
 

 : األسماؾ المصنعة التالية ال يرغب في تصديرىا لالتحاد األكركبى  
.    األسماؾ المممحة كمنتجاتيا المصنعة مف أسماؾ العائمة البكرية كتشمؿ الفسيخ 
   يسمح بإجراء بعض التعديالت في األصناؼ المحظكر تصديرىا عف طريؽ الجية 

  .(كزارة الزراعة  )المختصة 
 

 : ةػػشركط التعبئ ػ 4 
 يجب أف تتـ التعبئة كفقا لمشركط الصحية المناسبة ، كذلؾ لمحيمكلة دكف حدكث أم 4/1  

 .نكع مف أنكاع التمكث لمنتجات األسماؾ المختمفة 
 

 يجب أف تتفؽ مكاد التعبئة كمنتجاتيا كالتي سيتـ استخداميا لتعبئة منتجات األسماؾ 4/2  
 : مالمختمفة مع كافة القكاعد الصحية مع مراعاة اآلت

. أال تؤدل إلى تغيير الخكاص الطبيعية لألسماؾ كمنتجاتيا المختمفة     - 
. ال تنقؿ لمنتجات األسماؾ المختمفة أية عناصر مضرة بصحة اإلنساف     - 
حتى ال تؤثر عمى األسماؾ صمبة ال يسمح باستخداـ مكاد تغميؼ داخمية    - 

 .كمنتجاتيا المختمفة 
 ال يجكز إعادة استخداـ مكاد التعبئة باستثناء بعض الحاكيات المصنكعة مف مكاد 4/3  

ممساء كمضادة لمصدأ كال تتأثر بالمياه كاألشعة كتككف سيمة التنظيؼ كالتطيير ، 
كيجكز إعادة استخداميا بعد تنظيفيا كتطييرىا ، كيجب أف تكفر مكاد التعبئة 
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ة كالمكضكعة في الثمج نظاـ تصريؼ جيد لمياه الثمج ػاؾ الطازجػات األسـػلمنتج
 .المذاب 

 

 أف تخزف مكاد التعبئة التي لـ يتـ استخداميا في أماكف تخزيف بعيدة عف مناطؽ 4/4  
 .اإلنتاج كتتـ حمايتيا مف الغبار كالتمكث 

 

 : عالمات التعريؼ 4/5  
    يتـ لصؽ بطاقة تعريؼ تحتكل عمى كافة بيانات المنتج أك عف طريؽ الكثائؽ 

الخاصة بتمؾ المنتجات ، لذلؾ يجب أف تكضح المعمكمات التالية عمى العبكة أك في 
 .الكثائؽ الخاصة بالمنتجات 

 

 . الدكلة المرسمة 4/5/1   
 

.  تعريؼ المنشأة برقميا الرسمى المكافؽ عميو 4/5/2   
  شركط التخزيف كالنقؿ 4/6  
 يجب أف تحفظ منتجات األسماؾ خالؿ التخزيف كالنقؿ في درجات الحرارة 4/6/1   

: كفقا لما يمى 
منتجات األسماؾ الطازجة أك المذاب بيا الثمج كمنتجات الرخكيات      - 

ة المطيية كالمبردة في درجة حرارة تصؿ إلى درجة مكالقشريات المحار
. حرارة الثمج المذاب 

األسماؾ المجمدة باستثناء األسماؾ المجمدة في ماء مالح كالتي منتجات      - 
 18 في درجة حرارة تصؿ إلى –ة ػة المعمبػستستخدـ في صناعة األغذم

 مع السماح بارتفاع طفيؼ ال –درجة مئكية أك أقؿ في كافة أجزاء المنتج 
 درجات مئكية أثناء نقؿ المنتجات المصنعة في درجة الحرارة 3يزيد عف 

.التي يحددىا المصنع إذا ما استدعت الضركرة    
التجاكز عف بعض شركط النقؿ كالتخزيف إذا تـ نقؿ األسماؾ المجمدة  يجكز 4/6/2   

كافقت عمييا الييئة العامة لمخدمات  )مف كحدة تخزيف مبردة إلى منشأة 
ذا ما ػراض اإلعػلتذكب بكصكليا ألغ (البيطرية  داد أك التصنيع أك كالىمػا كا 

.  كـ أك ساعة 5كانت المسافة التي ستقطػع قصيػرة ال تتعدل 
 ال يجكز تخزيف المنتجات أك نقميا مع منتجات أخرل قد تمكثيا أك تؤثر 4/6/3   

. عمى صحتيا ما لـ تعبأ بشكؿ يكفر ليا الحماية الالزمة 
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 يجب أف تككف المركبات المستخدمة لنقؿ منتجات األسماؾ معدة بشكؿ 4/6/4   
ذا ما استخدـ الثمج  يحافظ عمى درجة الحرارة الالزمة طيمة فترة االنتقاؿ ، كا 

في تبريد المنتجات فيجب تكفير نظاـ تصريؼ لضماف عدـ كجكد المياه 
المذابة مف الثمج بقرب المنتجات ، كما يجب أيضا أف تككف اسطح كسائؿ 
النقؿ المستخدمة مجيػزة بالشكػؿ الذم ال يجعميا تؤثر سمبا عمى منتجات 

. األسماؾ كيجب أف تككف ممساء سيمة التنظيؼ كالتطيير 
 ال يجكز استخداـ كسائؿ نقؿ منتجات األسماؾ في نقؿ أية منتجات أخرل 4/6/5   

مف شأنيا أف تؤثر عمى منتجات األسماؾ أك تمكثيا ، كذلؾ فيما عدا إذا 
تـ ضماف أف منتجات األسماؾ غير ممكثة نتيجة لمتنظيؼ المستمر 

. لكسائؿ النقؿ كتطييرىا 
 ال يجكز نقؿ منتجات األسماؾ في مركبات أك حاكيات غير نظيفة أك 4/6/6   

مطيرة ، كما يجب أال تؤدل كسائؿ النقؿ إلى تغيير في مكاصفات األسماؾ 
  .(مراعاة درجات الحرارة  )أك منتجاتيا التي تطرح باألسكاؽ 

 

 : المتطلباتىالمتطلػظىبالمزارعىالدمكوظىومصائدىأدماكىالمواهىالطذبظ  :   ااراًا 
 : محصكؿ مصائد أسماؾ المياه العذبة 11/1 

  يجب أف تطابؽ األسماؾ الناتجة مف مصائد اسماؾ المياه العذبة الشركط المكضحة في 
 .مف ىذه الكثيقة (  11 ، 7  )البنديف

 

 : مكاف المكقع كاختياره 11/2 
يجب أف تتكاجد مزارع كمصائد أسماؾ المياه العذبة في مناطؽ تككف  11/2/1       

ات التي تحتكل عمى الكيماكيات الضارة في أدنى ػمخاطر التمكث بالمخمؼ
. الحدكد ، كيمكف فييا أيضا التحكـ في مصدر التمكث 

يراعى عند اختيار مكقع لمزارع كمصائد أسماؾ المياه العذبة أف يككف عمى  11/2/2  
مسافة آمنة مف المصادر المحتممة لتمكث المياه ، كما يجب أال يقع تحت 

 :مجرل التيار أك قريبة مف األماكف التالية 
 

. الصناعة كالتعديف -     
 . (بالذات مزارع تربية الحيكاف  )الزراعة المكثفة -     
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. المستشفيات -     
 .السكؾ الحديدية كالطرؽ الرئيسية -     

 

قبؿ إنشاء المزارع السمكية يجب إجراء مسح لمتربة لتحديد مدل االنتشار  11/2/3               
، كالتركيز ألم قياسات ذات أىمية لسالمة المنتجات النيائية ، شامال ذلؾ 
المعادف الثقيمة كبقايا المبيدات ، كمثؿ ىذا التحميؿ يجب إجراؤه كجزء مف 

 .الترخيص المطمكب لنشاط مزارع سمكية جديدة 
 

يجب إبعاد مداخؿ التزكد بالمياه كاألقفاص كالحظائر كأم صكرة أخرل مف  11/2/4                
حاكيات المزارع السمكية عف مسارات المركر المائى كيفضؿ أف تككف 

 .أعمى مجرل التيار مف المسارات المائية 
 

يجب أبعاد مداخؿ التزكد بالمياه كاألقفاص كالحظائر كأم صكرة أخرل مف  11/2/5                
حاكيات المزارع السمكية ، كيفضؿ أف تككف أعمى مف التيار كبعيدة عف 

. مصادر التمكث بالصرؼ الصحي 
 : تسييالت مكاقع المزارع السمكية 11/3 

  يجب أف تكفر كؿ مؤسسات المزارع السمكية تسييالت مراحيض صحية يمكف استعماليا 
اص العامميف في المؤسسة ، كيمكف تقبؿ تسييالت المراحيض ػداـ األشخػة الستخػكمتاح

. األرضية 
  :التالي  كالحد األدنى لمتسييالت يعتمد عمى عدد العامميف في المكقع ، حسب الجدكؿ 

 

تبداد حمة  ) دد الباهلني 
 (اجلنس 

احلد األداى هن املراحٍض 

1 – 9 1 
1 – 24 2 
25 – 49 3 
50 - 100 5 

مرحاض  (1)  فرد يضاؼ 3لكؿ   100أكثر مف 
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 تقع التسييالت الصحية عمى مسافة كافية مف مكاف االحتفاظ باألسماؾ لضماف ف  كيجب أ
 .عدـ كجكد أخطار تمكث ألحكاض األسماؾ مف المخمفات اآلدمية 

 

 : تخزيف األعالؼ  
  في حالة تخزيف العمؼ في تسييالت المزرعة السمكية فيجب أف يخزف في مكاف مبنى 
 .جيد ، كجيد التيكية ، كمحمى مف دخكؿ الحشرات كالعصافير كالقكارض 

 

  :تييئة األحكاض ، السماد كالعمؼ  
 

 : تجييز األحكاض  
ات كالبقايا قبؿ إعداد أحكاض المزرعة السمكية لممؿء ػش كالمخمؼػة الحشائػب إزاؿػ  يج

. بالمياه 
دخاؿ ػب تييئػ  يج ة األحكاض بالجير عمى أف تترؾ لمدة ال تقؿ عف أسبكعيف قبؿ المؿء كا 

. األسماؾ 
  يجب تجفيؼ األحكاض مرة كاحدة عمى األقؿ سنكيا ، عمى أف تترؾ لتجؼ كيعاد تييئتيا 

. بالجير 
 : دةػػاألسـ  

 : كالتالي  المكاد التي ال يسمح باستخداميا كأسمدة ألحكاض األسماؾ ىي 
.   ػ المخمفات اآلدمية 

 : إال إذا  ػ المخمفات الحيكانية ، 
. أضيفت مع كزف مماثؿ مف الجير أثناء تييئة األحكاض     
. تـ تحمميا بطريقة مقبكلة إلى سماد لمقضاء عمى بيض الديداف الطفيمية  أك    
مأخكذا مف حيكانات في تربية مغمقة بالقرب مف األحكاض كجزء مف نظاـ  أك    

زراعي متكامؿ ، كعمى أف تخضع تمؾ الحيكانات لمعالج بانتظاـ لعالجات باألدكية 
 .طاردة الديداف 

 

 : العمؼ كمكاد العمؼ  
ح مف الحيكانات الثديية التي تؤكؿ ، ػالت الذبائػات المجازر كفضػداـ مخمؼػ  يمكف استخ

. كغذاء لألسماؾ فقط في حالة طيييا أكال 
  يجب عدـ استخداـ األعالؼ المركبة لتغذية األسماؾ إال إذا تـ إعالـ المستعمؿ بالتركيب 

. شامال أم اضافات تـ اضافتيا بكاسطة الصانع 
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مشتمال ذلؾ عمى اليرمكنات  )ت دكائية بيطرية ا  األعالؼ المركبة المعالجة باضاؼ
. تعتبر بمثابة أدكية بيطرية  (كالمضادات الحيكية 
 :  األدكية البيطرية كفترات االنسحاب 

 

 : تسجيؿ كتكزيع األدكية البيطرية  أ  ػ   
   ال يجب ادخاؿ منتجات عالجية بيطرية أك إضافات دكائية في أعالؼ األسماؾ 

 :كتقديميا لألسماؾ إال األصناؼ التالية 
 

. تتراسيكميف    - 
 . (شامال حامض األكسكلينيؾ ، الفمكماكيف  )ككينكلكف    - 
. سمفكناميد    - 
. فكرماليف    - 

    كيمكف لكزير الزراعة إصدار قرار يعدؿ ىذه القائمة مف األدكية المسمكح بيا
 

دارة العقاقير البيطرية  ب ػ   : تداكؿ كا 
يجب أف يتـ إجراء المقاكمة ألمراض األسماؾ في المزارع السمكية عف طريؽ    - 

 بيطرم أك خبير أمراض أسماؾ باألدكية فقط عمى أساس تشخيص مف طبي
. مؤىؿ 

يجب أعطاء األدكية البيطرية لعالج أمراض األسماؾ تحت اشراؼ بيطرل كبناء    - 
. عمى كصفة طبية مكتكبة مف طبيب بيطرل أك خبير أمراض أسماؾ 

الجرعة كتكرارىا ، طريقة االستعماؿ فترة : كيجب أف تحدد الكصفات الطبية    - 
االنسحاب ، كفي جميع الحاالت يجب استعماؿ األدكية البيطرية طبقا لتعميمات 

الشركة المصنعة مع األخذ في االعتبار كؿ البيانات التحذيرية ، مضادات 
. االستعماؿ كباألخص بالنسبة لفترة االنسحاب 

التي تشمؿ  )مف الضركرل تسجيؿ كؿ جرعة كاستعماؿ لألدكية البيطرية    - 
في دفتر خاص يحتفظ بو  (األعالؼ المركبة المحتكية عمى إضافات بيطرية 

خ كطبيعة كؿ عالج ، تعريؼ األسماؾ كمدة فترة ػذا الغرض ، كيكضح تارمػلو
. االنسحاب 

 البيطرم أك خبير أمراض األسماؾ عمى المدخالت في السجؿ بكيكقع الطبي   - 
كمسئكؿ عف إدارة برامج األدكية ، كما يجب أف يسجؿ ىذا السجؿ درجة حرارة 

. المياه خالؿ إعطاء األدكية كخالؿ فترة االنسحاب 
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يجب اإلبقاء عمى األسماؾ المريضة كالتي يتـ معالجتيا بأدكية بيطرية منفصمة    - 
عف غيرىا ممف لـ يتـ معالجتيا ، كما يجب أف يككف التعرؼ عمييا سيال 

 .كدفعة منفصمة 
يجب أف يككف تخزيف األدكية البيطرية في دكاليب مغمفة كمعنكنة كالتي    - 

تستخدـ فقط ليذا الغرض ، كما يجب أف يكضع عمى الدكاليب أسماء 
 .األشخاص المسئكليف عف المفاتيح 

 

 : حصاد األسماؾ كفترة االنسحاب  
يجب عدـ إعطاء األدكية المستخدمة في العالج ككذلؾ المستخدمة في الكقاية إلى   - 

 3 فترة االنسحاب ال تقؿ عف )ة مف الكقت قبؿ الحصاد ػالؿ فترة معيفػاؾ خػاألسـ
 . (أسابيع 

ركؼ المختمفة ، ػاب تحت الظػرات االنسحػة أف يقـك بتحديد فتػعمى مكرد األدكم  - 
كألنكاع األسماؾ كالدكاء المعنى ، كيسجؿ ذلؾ في سجؿ األدكية الممسكؾ بمعرفة 

. المزارع 
. يجب عدـ حصاد األسماؾ قبؿ انتياء فترة االنسحاب   - 
كيجب أال تزيد كميات متبقيات األدكية البيطرية في األجزاء الصالحة لألكؿ مف   - 

 :األسماؾ المحصكدة عف الحدكد القصكل لممتبقيات المكجكدة فيما يمي 
 

 

 ( MRL ) احلد األقصى للوتثقٍاخادج ــــــــــــــامل
كجن / هٍكو جرام 

تتراسيكميف 
 (حامض اكسكلينيؾ ، فمكماكيف)كينكلكف 

سمفكناميد 

100 
300 
100 

 

   لك بيعت األسماؾ المعالجة بعقار بيطرم حية لالستمرار في التربية قبؿ انتياء فترة 
 .االنسحاب فيجب إخطار المشترل بذلؾ كتابة 

 

 : المتطمبات الالزمة لمتسكيؽ  
ب عمى المنتج أف يقر كتابة لمجية ػة ، فيجػاؾ لمزيد مف المعالجػ  لك أرسمت األسـ

: المعالجة بالتالي 
. لـ يتـ اعطاء أم أدكية بيطرية   - 
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د تـ مراعاتيا بالنسبة لتمؾ ػاب الدنيا ؽػرات االنسحػـ إعطاؤىا ، فإف فتػك تػكؿ  - 
 .األدكية 

 :  عند استالـ منتجات سمكية قياـ المعالجيف باجراء اختباراتيـ لمتأكد مفممف الضركر  
. أنيـ ال يقبمكف دفعات إنتاج تـ معالجتيا بأدكية عالجية غير معمنة   - 
في حالة اضافة أدكية بيطرية أنو قد تـ مراعاة الفترات الدنيا لالنسحاب ، كأف   - 

. الحدكد القصكل لممتبقيات لـ يتـ تجاكزىا 
 .عدـ كجكد أم مكاد ممنكعة   - 

 

 : ، األدكات كالمكاد (الصيد  )الحصاد   
  تصمـ كتنشأ طرؽ الصيد كأماكنو داخؿ تسييالت المزارع السمكية لمقياـ بالعمميات 

بسيكلة كسرعة كطرؽ مقبكلة صحيا يجب تصميـ كؿ األدكات المستخدمة في الحصاد 
كالصيد كالتصنيؼ كالتدرج كتداكؿ كنقؿ األسماؾ لتحقؽ المناكلة السريعة كالفعالة 

.  لألسماؾ بدكف التسبب في أضرار ميكانيكية 
  يجب أف يسمح تصميـ كتنفيذ المعدات كالحاكيات كاألدكات التي تالمس األسماؾ بتنظيفيا 

. كتطييرىا كصيانتيا بطريقة مالئمة لتجنب التمكث 
  يجب أف تككف كؿ اسطح الصناديؽ كاألدكات كالمعدات األخرل التي تالمس األسماؾ مف 

. مكاد مقاكمة لمصدأ ، ممساء كيسيؿ تنظيفيا ، أك تصمـ لالستخداـ لمرة كاحدة فقط 
  لك استخدمت صناديؽ مف النكع متعدد االستخداـ في نقؿ األسماؾ مف الحكض ، فيجب 

 . تكفير كسائؿ مناسبة لمتنظيؼ بالماء كالمنظفات كالمطيرات 
 

  :ةـــاداتىالصحيـــالع  
 

العادات الصحية الشخصية كالسمككيات    
  سيحتفظ أم شخص يعمؿ في إحدل تسييالت المزارع السمكية بمستكل معقكؿ مف 

. العادات الصحية الشخصية ، كما يجب أف يأخذ كؿ االحتياطات لمنع تمكث األسماؾ 
.   يجب تغطية أم قطع أك جركح في األيدم كالساعد فكرا بضمادة مانعة لنفاذ المياه 

  ال يسمح بالعمؿ في عمميات المزارع السمكية لألشخاص الذيف يعانكف مف أمراض معدية 
أك مف عدكل بالديداف الطفيمية أك مف لدييـ جركح متقيحة ، بثرات أك غيرىا مف العدكل 

 .الجمدية أك الذيف يعانكف مف اإلسياؿ 
 

  كسيتعيف عمى األفراد العاممكف بمزارع األسماؾ عند تعيينيـ ككؿ عاـ بعد ذلؾ أف يخضعكا 
. لفحص صحي لمتأكد مف أنيـ ال يعانكف مف الحاالت المذككرة عاليو 
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  كسيتـ االحتفاظ بالكثائؽ الصحية لكؿ شخص في المكقع ، كستككف متاحة لتفتيش 
 .السمطة المسئكلة عند الطمب 

 

 أك تناكؿ الطعاـ ، ؽق أف يمتنع عف البصػمؿة سمكية عػص يدخؿ مكقعان لمزرعػ  أم شخ
التبكؿ أك التبرز إال في المناطؽ المخصصة لتمؾ األغراض ، كالتي يجب أف تككف بعيدة 

 .عف مناطؽ إنتاج األسماؾ 
 

  :صندكؽ اإلسعافات األكلية  
  سيتـ إمداد كؿ تسييالت مزرعة بصندكؽ إسعافات أكلية ، كالذم يجب عمى األقؿ أف 

: يحتكم عمى التالي 
 
 

. كمية مناسبة مف الضمادات الغير منفذة لمماء   - 
. مرىـ مطير أك مبيد لمجراثيـ   - 
 .قطف طبي كشريط الصؽ   - 

 

 : استبعاد الحيكانات  
ب استبعاد كؿ الحيكانات المستأنسة مف عمميات المزارع السمكية كالمناطؽ المجاكرة ػ  يج

دا نظـ المزارع السمكية المتكاممة حيث يتـ بالقصد إدخاؿ ػؾ فيما عػكاض ، كذؿػلألح
. الحيكانات 

 : التنظيؼ كالتطيير كمقاكمة اآلفات  
 : اـػػػع ػ  1  

   يجب االحتفاظ بالمناطؽ المحيطة باألحكاض نظيفة كخالية مف المخمفات ، 
. كاألسماؾ التالفة كاألشياء المتصمة بعمميات المزارع السمكية 

 : جداكؿ التنظيؼ كالتطيير ػ  2  
  يجب أف يتـ تجييز جدكؿ مكتكب دائـ لمتنظيؼ كالتطيير ، لكى يمكف

التأكد مف أف كؿ أجزاء تسييالت كمعدات المزرعة السمكية قد نظفت 
. عمى نحك مناسب كبانتظاـ 

  يجب أف يسمى أحد األشخاص ليككف مسئكال عف تنفيذ ىذا الجدكؿ .
  يجب أف يتاح ىذا الجدكؿ لممفتشيف في كؿ األكقات .
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  كمف الضركرل تدريب العامميف في المزرعة السمكية عمى استخداـ
أدكات مخصكصة لمتنظيؼ ، كطرؽ تفكيؾ المعدات لتنظيفيا ، كما يجب 

. أف يككنكا عمى عمـ بمغزل التمكث كاألخطار المتعمقة بو 
 : نظـ مكافحة اآلفات ػ  3  

  يجب تجييز برنامج مكتكب دائـ لمكافحة اآلفات لمتأكد مف أف كؿ أجزاء
تسييالت المزرعة السمكية تبقى خالية مف اإلصابة باآلفات الحشرية 

. كالقارضة 
  يجب أف يسمى أحد األشخاص ليككف مسئكال عف تنفيذ البرنامج .
  يجب أف يتاح ىذا الجدكؿ لممفتشيف في كؿ األكقات. 

 . اتفعحفظ السجالت كالتعرؼ عمى الد  
  يجب االحتفاظ بسجالت فعالة عف كؿ دفعة مف األسماؾ المرباة في كؿ

ة البيطرية ، طرؽ التغذية ػاء األدكمػكض ، مشتممة عمى نظـ إعطػح
ككمياتيا ، األسمدة المضافة لمحكض ، كأم نتائج لقياسات جكدة 

. المياه 
  كيحتفظ بالسجالت لمدة سنة كاحدة بعد الحصاد  .
  يجب أف يعطى رقـ دفعة ، لكؿ دفعة مف األسماؾ تغادر المزرعة

لألسػػػػػكاؽ أك لممعالجة ، كىذا الرقـ يربط الدفعة بمعمكمات السجالت 
 ( . 1 – 12 )المشركحة في البػند 

اؾ التي تترؾ المزرعة إلى األسكاؽ أك ػة مف األسـػع عمى كؿ دفعػب أف تكضػ  كما يج
: لممعالجة المعمكمات التالية 

. رقـ المكافقة عمى مشركع المزرعة السمكية   - 
. اسـ المؤسسة التجارية   - 
. تاريخ الصيد   - 
. األصناؼ   - 
. رقـ الدفعة   - 

  يجب عمى المديريف أف يتأكدكا مف فعالية اإلجراءات كمكانيا لتفعيؿ التعقب الكامؿ 
. كاالسترجاع السريع ألم دفعة أسماؾ مف األسكاؽ 

 : الحد األدنى مف متطمبات المراجعة  
 : يجب تنفيذ برامج لممراجعة لمتأكد مف  
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عدـ تراكـ المخمفات كالبقايا مثؿ األسماؾ الميتة أك المريضة ، كالتخمص منيا   - 
. بطريقة صحية 

. الحفاظ عمى المستكيات الصحية كالنظافة لالفراد   - 
. تنفيذ برنامج مكافحة اآلفات   - 
.  النظافة كالتطيير برامجتنفيذ   - 
. الحفاظ عمى مكارد المياه كالثمج كجكدتيما   - 
بقايا أم منتجات بيطرية عالجية تـ اعطاؤىا خالؿ دكرة حياة األسماؾ تككف أقؿ   - 

. كذلؾ كقت الصيد  (في حالة تحديدىا  )مف الحد األقصى لممتبقيات 
 .  يجب تسجيؿ نتائج أم إجراءات مراجعة كأم إجراءات تصحيحية تتخذ بعد المراجعة 

 

 : المدئولواتىالخاصظىبالؼوئظىالطامظىللخدماتىالبوطروظ  :    شرحادي
ف الييئة العامة لمخدمات البيطرية مسئكلة عف إجراء كؿ االختبارات كاإلجراءات الالزمة لمتأكد ك تؾ

.  مف االلتزاـ بالشركط األساسية
د مف المستكل المناسب مف ػرة التي يتطمبيا التأؾػة بالكثػات التفتيش كالرقابػراء عمميػ سيتـ إج

. الرقابة 
 سكؼ تخضع منشآت التصدير ، سفف التصنيع ، سفف الثالجات كتسييالت اإلنتاج السمكي 

ة كالتي تكفر منتجات لمتصدير إلى االتحاد األكركبي لمتفتيش مرة عمى األقؿ كؿ ػاء المائيػكاألحي
. ستة شيكر 

 : كسكؼ تشتمؿ إجراءات التفتيش كالرقابة عمى 
 التفتيش عمى سمسمة التكريدات لمنشآت التصدير ، بما فييا سفف التصنيع ، اإلنتاج السمكى 

. مكاقع الرسك كظركؼ النقؿ 
 التفتيش عمى األكضاع في منشآت التصدير ، سفف التصنيع ، سفف الثالجات كتسييالت اإلنتاج 

. السمكى كاألحياء المائية ، خالؿ اإلنتاج  
حسب  HACCP  التأكد عمى كجو الخصكص مف تنفيذ نظـ تحميؿ المخاطر كنقطة التحكـ الحرجة

الخطة المكتكبة التي كافقت عمييا الييئة العامة لمخدمات البيطرية ، كلمتأكد مف عدـ تجاكز 
الحدكد الحرجة في إطار الرقابة العامة ، جمع كتحميؿ العينات المناسبة مف مراحؿ اإلنتاج 

: المختمفة لكؿ مف المنتجات كالبيئة التي يتـ تداكؿ المنتج بيا لتشمؿ اختبارات عمى 
. الظركؼ الصحية لإلنتاج  - 
. كجكد الكائنات المرضية اإلنسانية شامال الطفيميات  - 
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. بقايا األدكية البيطرية التي تستخدـ في المزارع المائية السمكية  - 
 . (المعادف الثقيمة ، بقايا المبيدات ، كغيرىا مف الممكثات  )بقايا الممكثات البيئية  - 
  ( .CIGUATERAمثؿ الييستاميف  )كجكد أم مصادر أخرل لمخطكرة  - 

 

 : المتطلباتىالواجبظىللمراقبظىوالتغتوشىرلىىاالذتراطاتىالصحوظىللمنتجات  :    شر ااً
:  المكافقات عمى قياـ المنشآت كسفف المصانع بتصدير منتجات األسماؾ 

 ػ ال يسمح باستخداـ المنشآت الكاقعة عمى الشاطئ في تخزيف كمعالجة كتعبئة منتجات 1 
.  األسماؾ المخصصة لمتصدير إال بمكافقة

 ػ ال يمكف استخداـ سفينة تصنيع في تخزيف كمعالجة كتعبئة منتجات األسماؾ المخصصة 2 
 .لمتصدير إال بمكافقة  

إلحدل المنشآت أك سفف التصنيع ،  (2)،  (1)ات الممنكحة تمشيا مع البند الفرعي ػ ػ كالمكافؽ3 
سكؼ ترخص لممنشأة أك سفينة المصنع بتخزيف كمعالجة كتعبئة منتجات األسماؾ المراد 
. تصديرىا لمدة ستة أشير مع تحديد نكعية المنتجات كأعماؿ المعالجة المحددة بالمكافقة 

ة فقط ؼ ألنكاع الرخكيات ثنائية الصداألكركبي ػ تمنح شيادات صحية لمتصدير إلى دكؿ االتحاد 4 
ز اإلرساؿ المعتمدة أك أحد مراكز التنقية ؾد مراػرر تصديرىا مف أحػ، كالتي مف المؽ

 .المعتمدة 
 : شركط المكافقة 

 . ػ تخضع كؿ المنشآت كسفف التصنيع ألم متطمبات إدارية كتشغيمية عامة أك خاصة 
 : كقؼ أك إلغاء المكافقة 
ػ أم مكافقة ممنكحة يمكف إلغاؤىا أك ايقافيا في أم كقت بدكف اخطار كذلؾ بأمر كتابى مف  

: جية الترخيص 
  أ  ػ في حالة ما إذا تـ استخداـ منشأة أك سفينة تصنيع بطريقة مخالفة ، أك بالمخالفة 

. ألم مف شركط المكافقة 
  ب ػ في حالة ما إذا كاف ىذا العمؿ ضركريا أك الزما لمتأكد مف سالمة منتجات األسماؾ 

. المصدرة 
 ـكػػػػػالرس ػ 
    جنيو عند تقديـ الطمب مقابؿ إجراء المعاينة 600   
مقابؿ مصركفات المراقبة الصحية كالتفتيش الدكرم عمى المنشأة       جنيو1600  

 ػ يصدر التصريح بالترخيص لممنشأة المطابقة لمشركط كالمكاصفات لمدة ستة شيكر قابمة 
. لمتجديد لمدة مماثمة دكف مقابؿ 



 

 38 

 ػ تعمؿ ىذه المنشآت تحت إشراؼ كرقابة الييئة العامة لمخدمات البيطرية كيتـ التفتيش 
. المفاجئ عمييا مرة كؿ ثالثة اشير عمى األقؿ بكاسطة المفتشيف البيطرييف المتخصصيف 

 ػ العينات التي يتـ سحبيا مف المنشآت كتفحص بمعرفة معيد بحكث صحة الحيكاف كالمعمؿ 
المركزل لتحميؿ متبقيات المبيدات كالعناصر الثقيمة في األغذية كالمعامؿ المركزية بكزارة 

فرع  )الصحة كالسكاف ، كالمعمؿ المركزل الخاص بالمعيد القكمى لعمـك البحار كالمصايد 
 :كىى  (المعيد باإلسكندرية 

 . ( عينات 3 ) الفحص الميكركبيكلكجى لمصدر المياه كالثمج المستخدـ *   
 . ( عينات5) ص الميكركبيكلكجى لعينػات مف أسطح عنابر كخطكط اإلنتاجح الؼ*

 . ( عينات 3 ) لممكاد الخاـ المستخدمة م الفحص الميكركبيكلج*  
 . ( عينات 3 ) التحاليؿ الخاصة بالمعادف الثقيمة لممياه كلممنتج *  
 التحاليؿ الخاصة ببقايا المبيدات كالممكثات البيئية الكيميائية كالبيكلكجية المختمفة *  

 . ( عينات 3 )في المياه كالمنتج 
 . (عينات 3 ) تحاليؿ خاصة بالطفيميات – التحاليؿ األخرل ىيستاميف *  
 . ( عينات 3 ) التحميؿ الخاص بنسبة الكمكر في الماء *  
.  التحاليؿ األخرل التي قد تطمب بمعرفة المفتشيف البيطرييف *  

.   كلجية الترخيص االستعانة بأحد المعامؿ الحككمية األخرل إذا دعت الضركرة لذلؾ 
 ػ تؤدل تكاليؼ فحص كتحميؿ العينات إلى كحدة الخدمات بمعيد بحكث صحة الحيكاف ، كفي 

ة ما إذا تطمب األمر إجراء تحاليؿ معامؿ أخرل يتحمؿ صاحب الشأف تكاليؼ ىذه ػحاؿ
. التحاليؿ 

 : سمطات المكظفيف المفكضيف ػ 
:   يمكف لممكظؼ المفكض عمؿ التالي بدكف تبرير أك إنذار مسبؽ *  

الدخكؿ كالبحث في أم منشأة أك سفينة تصنيع خالؿ ساعات عمؿ مناسبة أك   - 
في حالة كجكد أعماؿ قائمة في المنشأة أك سفينة المصنع كالتي يعتقد بأف 

فييا منتجات أسماؾ مخزنة أك مصنعة أك معبأة بأغراض تحديد كجكد كنكعية 
. كمدل أم تجارة أك أعماؿ متعمقة بمنتجات األسماؾ 

فحص أم منتجات أسماؾ في أم منشآت أك سفف تصنيع كالتي يعتقد بانطباؽ   - 
اشتراطات الترخيص ، كبالتالي أخذ عينات كفحص أم شئ يعتقد أنو يستخدـ 

. أك يمكف استخدامو إلعداد أم مف منتجات األسماؾ 
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ايقاؼ كتفتيش كحجز أم مركبة أك سفينة أك طائرة تنقؿ منتجات اسماؾ يعتقد   - 
. أف اشتراطات الترخيص تنطبؽ عمييا ، لفحصيا كأخذ عينات منيا 

يفتح كيفحص أم حاكية أك عبكة يعتقد أنيا تحتكل عمى منتجات أسماؾ   - 
ـك بفحص المكاد ، كأخذ عينات ػػات الترخيص ، كيؽػؽ عمييا اشتراطػتنطب
. منيا 

طمب كنسخ كاستخراج بيانات مف أم دفاتر أك كثائؽ أك سجالت يعتقد أنيا   - 
تحتكل عمى معمكمات ليا عالقة بتنفيذ اشتراطات الترخيص بالنسبة ألم منتج 

. سمكي 
ضركرية ، إذا اعتقد أف راىا احتجاز كالتحفظ عمى أم منتج سمكي لمفترة التي م  - 

. اشتراطات الترخيص أك شركط المكافقة الصادرة لو قد تـ انتياكيا 
 يفرج المكظؼ المفكض عف أم منتج سمكى تـ احتجازه بناء عمى البند السابؽ *  

شتراطات المتعمقة بالمنتج السمكي قد تـ االلتزاـ بيا أك عند اال فعند اقتناعو أ
. اقتناعو أف المنتج ليس مخصصا لمتصدير 

 سكؼ يقـك المكظؼ المفكض في خالؿ ممارستو لسمطاتو بناء عمى البند السابؽ *  
لو إذا ما طمب منو ذلؾ أم الصادرة بإظيار التصريح أك الشيادة الخاصة بسمطتو 

. شخص لو عالقة بيذا المكضكع 
 يعتبر المالؾ أك الشاغؿ أك الشخص المسئكؿ عف المنشأة أك رباف أم سفينة *  

، أك أم  (1)تصنيع ، يدخؿ الييا المكظؼ المفكض المسئكؿ طبقا لمبند الفرعى 
 أم شخص يطمب منو اعطاء معمكمات أك مساعدة إلى كمكظؼ يككف متكاجدا أ

: المكظؼ المفكض ، مذنبا بارتكاب مخالفة في حالة 
.    أ  ػ فشمو في إعطاء المعمكمات أك المساعدة المعقكلة المطمكبة 

  ب ػ إعطاء أم بيانات عالما أنيا أك كاثقا أنيا غير صادقة أك يعتقد أنيا غير 
. حقيقية 

 أم شخص يقـك عامدا بعرقمة مكظؼ مفكض عف أداء كاجباتو يككف مذنبا بارتكاب *  
. مخالفة 

 يككف مذنبا بارتكاب مخالؼ ، أم شخص يعدؿ أك يحرؾ أك يتداخؿ بأم طريقة مع *  
 .أم منتج سمكي محتجز ، بدكف إذف مكتكب مف مكظؼ مفكض 
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