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 الرتخيص مبطببقة منشأت جتميع وصيد وجتهيز وتغليف وتعبئة الرخىيبت لشروط 
 ومىاصفبت التصدير لدول االحتبد األوروبي

 

 

 كزارة الزراعة/  الييئة العامة لمخدمات البيطرية    :  جية الترخيص
 

 الردوم/ المطلوبة  اإلجراءات والمدتندات 13/1
( 12) طبقا لما كرد باإلجراءات كمستندات الترخيص السابؽ رقـ 

 (43) االذتراطات والنظم والقوارد 13/2

 

  فــاريـــتع  :  أوال 
 : اتػػرخكماؿ  

.   ىى المنتجات البحرية رقيقة الخياشيـ  التي تتغذل عف طريؽ تسرب المياه 
 : ؼػػػالتكي 

     تخزيف الرخكيات الحية التي ال تحتاج إلجراء معامالت عمييا في خزانات تحتكل عمى مياه 
. بحر نظيفة أك في األماكف الطبيعية إلزالة الرماؿ أك العكالؽ بيا أك مادة مخاطية 

ِـم    : عػػػالمُمجَج
ـك بعممية الصيد لمرخكيات مف المناطؽ الحددة لمصيد بغرض التداكؿ أك ػص الذم يؽػ     الشخ

. التسكيؽ 
 : مراكز اإلرساؿ 

     المنشأة التي تصرح ليا السمطة المختصة لمقياـ بإجراء احدل أك كؿ العمميات مف غسيؿ 
. كتكيؼ كتنظيؼ كالتربية كالتغميؼ لمرخكيات سكاء داخؿ السكاحؿ أك خارجيا 

 : كثػػػػالتؿ 
 يعنى تكاجد عكالؽ بالرخكيات ميكركبيكلكجية أك سمـك كخاصة المعادف الثقيمة كالميكركبات 

كز عند ػاليكائية التي تتكاجد بالبراز السمبية منيا لصبغة جراـ القادرة عمى تجميد مادة الالكت
ج ػا التي تنتػ أك البكترمFAECAL COLIFORM ساعة  24 ـ خالؿ 44ْدرجة حرارة 

 . E . COLE  ساعة24 ـ خالؿ 24ْاز األندكؿ كالتريتكفاف عمى درجة ػغ
 : السمطة المختصة 
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الييئة العامة لمخدمات  ) ىى السمطة المخكلة مف الدكؿ بإجراء الرقابة كالفحكص البيطرية 
. (  كزارة الزراعة –البيطرية 

 : الرخكيات ثنائية الصدفة 
.   الرخكيات التي تتغذل عف طريؽ الفمترة 

 : ادػػػػالحص 
ة الصدفة مف مناطؽ مائية تـ رصدىا كالمكافقة ػات ثنائيػاؾ بالرخكمػد أك اإلمسػ  تعنى صي
 .عمييا 

 : مركز التنقية 
  يقصد بو منشأة مكافؽ عمييا ، كفييا يتـ كضع الرخكيات ثنائية الصدفة في خزانات تحتكل 

عمى مياه بحر نقية ، كتعالج إلزالة البكتريا ، كذلؾ لمفترات الكافية إلزالة أم تمكث بكتيرل ، 
. مما يجعؿ الرخكيات صالحة لالستيالؾ اآلدمى 

 : مركز إرساؿ 
  يقصد بو منشأة مصرح ليا بتمقى كتكييؼ كغسيؿ كتنظيؼ كتعبئة كتدريج الرخكيات الحية 

. ثنائية الصدفة الصالحة لالستيالؾ اآلدمى 
 : عػػػالتتاب 

  يعنى نقؿ الرخكيات ثنائية الصدفة مف مناطؽ مياه ممكثة ، إلى مناطؽ مصرح بيا تراقب 
. بمعرفة السمطة المختصة 

 : السميات البحرية 
  تعنى مكاد سامة متجمعة في الرخكيات ثنائية الصدفة كالتي تتغذل عمى البالنكتكف المحتكل 

. عمى سمـك 
 : اتػػػالممكث 

  ىى مكاد طبيعية مكجكدة في مياه مناطؽ اإلنتاج ، أك مياه الصرؼ كالتي تؤثر عمى جكدة 
. مياه البحر 

 : مياه البحر النظيفة 
  تعنى مياه البحر أك المياه المالحة ، كالخالية مف التمكث الميكركبيكلكجى كالمكاد السامة أك 

. التي عمييا اعتراض كتحدث طبيعيا أك كنتيجة لتفريغ في البيئة 
 : مػػػالطو 
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  إما يعنى التعقيـ في حاكيات محكمة اإلغالؽ أك الغمر في ماء يغمى لممدة الالزمة لرفع 
 ثانية أك الطيى 90كلمدة ال تقؿ عف   درجة مئكية90ات إلى ػة لمرخكمػة الحرارة الداخميػدرج

.  درجة مئكية 160 – 120حرارة مف عمى درجة  دقائؽ 3في كعاء مغمؽ لمدة ال تقؿ عف 
 : ةػػػالتشغيؿ 

كمجمكعة مف نفس منطقة /   تعنى كمية مف الرخكيات ثنائية الصدفة ، مف نفس النكع 
 .اإلنتاج خالؿ نفس عممية الصيد أك الحصاد 

 

              مدئوليات التفتيش والرقابة بمعرفة جكة الترخيص  :  ثبنيب 
 .تتكلى جية الترخيص إجراء كؿ االختبارات كاإلجراءات الالزمة  - 
تجرل أنشطة الرقابة كالتفتيش كمما كاف ذلؾ ضركريا لمتأكد مف الحصكؿ عمى مستكيات  - 

. كافية مف الرقابة 
تخضع مراكز التنقية كاإلرساؿ التي تكفر المنتجات لمتصدير إلى االتحاد األكركبي لمتفتيش  - 

.  مرة عمى األقؿ كؿ ستة شيكر 
 : مؿ عمميات التفتيش كالرقابة عمىتكتش 

. رقابة مناطؽ الحصاد كالصيد  - 
التفتيش عمى األكضاع في مراكز اإلرساؿ كمراكز التنقية خالؿ اإلنتاج لضماف االلتزاـ  - 

. باالشتراطات كالنظـ كالقكاعد 
قد نفذت في  HACCP ةجالتأكد بصفة خاصة أف نظـ تحميؿ المخاطر كنقطة التحكـ الحر - 

مراكز اإلرساؿ كالتكزيع حسب الخطة المكتكبة كالتي كافقت عمييا جية الترخيص كالتحقؽ 
. مف أف الحدكد الحرجة لـ يتـ تجاكزىا 

 : الرقابة عمى مناطؽ الحصاد 
يمنع حصاد أك صيد الرخكيات ثنائية الصدفة كالمحار لالستيالؾ اآلدمي ، سكاء لمتصدير  - 

. أك االستيالؾ المحمى إال مف مناطؽ الحصاد المحددة بقرار مف كزير الزراعة 
ينشر مف كقت آلخر في الكقائع المصرية إحداثيات مكاقع كحدكد مناطؽ الحصاد التي  - 

. يسمح فييا بالصيد 
الصدفة مف أم منطقة  يمكف لمكزير بقرار أك بدكف اخطار أف يمنع حصاد الرخكيات ثنائية - 

.  بالصيد ان يتـ تحديدىا ، بالرغـ مف أنو كاف مسمكحا فييا سابؽ
تتكلى جية الترخيص التعريؼ بمناطؽ حصاد الرخكيات كتصميـ كتنفيذ برامج المراجعة في  - 

. منطقة حصاد ، لمتحقؽ عمى اساس دكرل منتظـ مف حالة المنتجات كالمياه بيا 
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تصنؼ مناطؽ الحصاد المسمكح بيا حسب الصفات الميكركبيكلكجية لممياه ، كالمحددة  - 
. بالمراجعة الدكرية لمتمكث الميكركبيكلكجى لممنتجات 

يعمف فكرا عف أم تغيير في تحديد حدكد أك تصنيؼ مناطؽ الحصاد ، بإعالنات في  - 
. الصحؼ المحمية كفي الجريدة الرسمية 

مناطؽ الحصاد كالقياسات المطمكبة  
 ( 13مرفؽ رقـ                                  )   
 : شيادات المنشأ 

  يجب عمى الجامع أف يقدـ طمبا لمحصكؿ عمى شيادة منشأ إلى المسئكؿ البيطرل في 
المحافظة كذلؾ فكر إنتاجو الرخكيات ثنائية الصدفة كقبؿ أف يشحنكا أك ينقمكا إلى شخص آخر 

. أك إلى مركز تنقية أك مركز إرساؿ 
.  كيمكف أف ترشح جية الترخيص أم شخص مسئكؿ آخر كككيؿ بغرض اصدار شيادة المنشأ 

.   كيجب الحصكؿ عمى شيادة منفصمة بكؿ دفعة ستسمـ إلى مركز ارساؿ 
 : كستحتكل شيادة المنشأ عمى المعمكمات اآلتية 

شخصية الجامع كعنكانو  - 
تاريخ الحصاد  - 
 (أك رقـ ككدل  )مكقع منطقة اإلنتاج  - 
 (  A . B . Cأ ، ب ، ج  )الحالة الصحية لمنطقة اإلنتاج  - 
اصناؼ الرخكيات ثنائية الصدفة ككمياتيا   - 
 . (مركز إرساؿ أك تنقية  )اسـ ، كرقـ المكافقة ، كعنكاف جية إرساؿ المنتج  - 
ة طكاؿ الكقت أثناء ػادة كيؤرخيا ، عمى أف تصاحب الدفعػع عمى الشوػع الجاـػب أف يكؽػ يج

. نقميا 
لى بأرقاـ مسمسمة  .  الشيادات المتعمقة بدفعات مف محافظة ما ، ترقـ عمى التكا 

ة بالمحافظة بنسخ مف الشيادات ، كترسؿ نسخة إلى جية ػات البيطرمػظ إدارة الخدـػ ستحتؼ
. الترخيص 

 تعطى شيادة أصمية إلى مدير مركز اإلرساؿ أك التنقية في كقت النقؿ الفعمى لمدفعة ، كالذم 
. يجب أف يقـك بتكقيعيا كختميا بالتاريخ 

.  شيرا 12 كيحتفظ كال مف الجامع كمركز التنقية أك مركز اإلرساؿ بأصؿ لمشيادة لمدة 
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المنشأ  ب عمى مراكز اإلرساؿ أال تقبؿ إال دفعات الرخكيات ثنائية الصدفو المدرجة بشيادةػ كيج
سميمة اإلصدار ، كستعتبر حيازة رخكيات ثنائية الصدفة ليس ليا مثؿ ىذه الشيادة في حكـ 

. المخالفة 
 : حصاد ونقل الرخويات  :  ثبلثب 

 سكؼ تحصد الرخكيات الحية ثنائية الصدفة مف مياه بحر نظيفة لـ تتأثر بمياه المخمفات 
 .المدنية كالصناعية أك مصادر تمكث أخرل مثؿ المكاد السامة ، كالبكتريا المرضية 

 

 ال يسمح بحصاد الرخكيات ثنائية الصدفة كالتي تحتكل عمى مكاد حيكية سامة ، بكتريا 
 .لة ، أك عرضيا في األسكاؽ لالستيالؾ اآلدمي بك المؽدككيماكيات تتعدل الحدك

 

 ال يجب أف تسبب تقنيات النقؿ كتعبئة الرخكيات أم ضرر مادم ألصداؼ أك أنسجة الرخكيات 
أك تمكث إضافي ، كيجب أف تككف بطريقة تضمف أحسف ظركؼ ممكنة لمحياه استعدادا لعمميات 

 .معالجة التالية اؿالتنقية ك
 

الصدفة بطريقة تحمييا مف الدرجات الزائدة لمحرارة ، كالمنخفضة   يجب نقؿ الرخكيات ثنائية
. الصدفة بعد حصادىا عمى كجة السرعة إلى مراكز التنقية  لمبركدة كتنقؿ الرخكيات ثنائية

 يجب اإلبقاء عمى كسائؿ النقؿ المستخدمة في نقؿ الرخكيات ثنائية الصدفة نظيفة كمطيرة 
 .كتسمح بالصرؼ 

 

 : الموافقة رلى إنذاء مراكز اإلردال والتنقية  :  رابعب 
 : اشتراط حصكؿ المنشأة عمى مكافقة 4/1 
 ال يجكز استخداـ أم منشأة شاطئية لتخزيف ، تنقية ، معالجة أك تعبئة 4/1/1  

الرخكيات ثنائية الصدفة المرتقب تصديرىا إال بناء عمى مكافقة ممنكحة كفقا 
 .ليذا النظاـ 

 

ة لمركز إرساؿ أك تنقية ، سكؼ تخكؿ ليذا ػة بالنسبػة ممنكحػ أية مكافؽ4/1/2  
المركز الحؽ تخزيف ، تنقية ، معالجة ، أك تعبئة الرخكيات ثنائية الصدفة 
لمتصدير لفترة ستة شيكر كذلؾ لممنتجات التي يمكف اف تككف محددة في 

 .المكافقة 
 

 : شركط المكافقة 4/2 
 سيخضع كؿ مركز إرساؿ كتنقية مطمكب منحو مكافقة بناء عمى ىذا النظاـ 4/2/1  

. ألم متطمبات إدارية كتشغيمية عامة أك محددة 



 

 6 

 : ايقاؼ كالغاء المكافقة 4/3 
ة في أم كقت كبدكف إخطار ، ػة ممنكحػاء أم مكافؽػاؼ أك الغػ يمكف ايؽ4/3/1  

كذلؾ بناء عمى قرار مكتكب مف مجمس إدارة الييئة العامة لمخدمات 
: البيطرية 

    أ  ػ عندما يستخدـ مركز إرساؿ أك تنقية فيما ينتيؾ ىذا القرار أك بما 
 . مع شركط المكافقة ليتناؼ

    ب ػ عندما يككف مثؿ ىذا اإلجراء ضركريا أك نفعيا لضماف سالمة 
. المنتجات المصدرة لمرخكيات ثنائية الصدفة 

 : الذروط الخاصة بمراكز اإلردال أو التطكير  :  خبمسب
 : الشركط المتعمقة بالمباني كالمعدات 5/1 

 كالدخاف كالتراب كاألنكاع األخرل ق يجب أال تقع المراكز في مناطؽ قريبة لمركائح الكريو
. مف الممكثات 

 أك نتيجة لممناطؽ العاليات إما نتيجة لممد أك الجزر ػق لمفيضافػع عرضػ إال يككف المكؽ
. المجاكرة 

ر في المباني التي يتـ فييا معالجة الرخكيات الحية ذات الصدفتيف كتخزينيا ، ػأف يتكاؼ 
 : ما يمى

 أف تككف المباني أك المرافؽ ذات بناء صمب مصمـ بشكؿ مناسب بغرض 5/1/1  
منع تمكيث الرخكيات الحية ذات الصدفتيف بأم نكع مف الفضالت أك المياه 

. غير النظيفة كالقاذكرات الناتجة عف كجكد القكارض كالحيكانات األخرل 
.  األرضيات سيمة التنظيؼ كبشكؿ يسيؿ عممية الصرؼ 5/1/2  
.  الحكائط صمبة كسيمة التنظيؼ 5/1/3  
.  إنارة مناسبة طبيعية أك صناعية 5/1/4  
 يجب التخمص مف أم قكارض أك حشرات أك طفيميات عمى الفكر لمنع 5/1/5  

.  تفشييا كضماف عدـ دخكؿ حيكانات المنازؿ لممباني 
 أف تككف المباني كالمعدات المستخدمة في معالجة الرخكيات الحية ذات 5/1/6  

الصدفتيف نظيفة كفي حالة جيدة لمقياـ بالعمؿ فييا ، كما يجب تنظيؼ 
. المعدات كاألدكات في نياية كؿ يـك كفي أكقات أخرل حسب الضركرة 

 يجب أال تستخدـ المباني كالمعدات كاألدكات ألم غرض آخر غير معالجة 5/1/7  
. الرخكيات الحية ذات الصدفتيف بدكف تصريح مف السمطة المختصة 
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 أف تخزف الفضالت بشكؿ صحي في مكاف منفصؿ إذا أمكف في حاكيات 5/1/8  
مغطاة مخصصة ليذا الغرض ، كما يجب إزالة ىذه الفضالت مف المنشأة في 

 .فترات مناسبة كمحددة 
ة في أماكف مغطاة بعيدة عف مناطؽ االختبار ػات النيائيػزف المنتجػ أف تخ5/1/9  

التي يعالج فييا حيكانات أخرل غير الرخكيات الحية ذات الصدفتيف مثؿ 
. القشريات 

 :  في مراكز التطييرةالشركط المطمكب 5/2 
 يجب أف تككف أسطح أرضيات كحكائط خزانات التطيير كحاكيات تخزيف 5/2/1  

المياه ممساء كصمبة كغير منفذة لممياه كسيمة التنظيؼ بالفرؾ أك باستخداـ 
الماء المضغكط كتككف قاعدة الخزانات منحدرة بشكؿ كاؼ كمجيزة بكحدة 

. صرؼ كافية لحجـ العمؿ 
الحية ذات الصدفتيف لمتخمص مف الطيف بمياه البحر   يجب غسؿ الرخكيات5/2/2  

. النظيفة المضغكطة أك بمياه الشرب قبؿ التطيير 
.  أف يككف العدد مناسب مف غرؼ التغيير كأحكاض الغسيؿ كدكرات المياه 5/2/3  
.  أف تككف المعدات كافية لغسيؿ األدكات كالحاكيات كالمعدات 5/2/4  
.  كجكد مرافؽ إلمداد كتخزيف مياه الشرب أك مياه البحار النظيفة 5/2/5  
 : الشركط المطمكبة في مراكز اإلرساؿ 5/3 
.  يجب أال يسبب التخزيف أم نكع مف أنكاع التمكث 5/3/1  
ب أال تمثؿ المعدات كالحاكيات في مبانى التخزيف أم مصدر مف مصادر ػ يج5/3/2  

. التمكث 
ات الحية مزيد مف التمكث ػة بالرخكمػرة الخاصػ أال تسبب إجراءات المعام5/3/3  

. لممنتج 
 أف تتـ أم عممية غسيؿ أك تنظيؼ لمرخكيات الحية بكاسطة مياه البحار 5/3/4\  

. النظيفة المضغكطة أك مياه الشرب ، كال يجكز إعادة إدارة مياه التنظيؼ 
 أف تقبؿ مراكز اإلرساؿ كميات الرخكيات الحية ذات الصدفتيف فقط المرفؽ 5/3/5  

. معيا الكثائؽ المسجمة 
كف لدل مراكز اإلرساؿ المعامؿ الخاصة بيـ ، أك أف يؤمنكا خدمات ػ أف يؾ5/3/6  

المعامؿ ، كأف تعد المباني الالزمة لمقياـ بعمميات االختبار كتشمؿ ما إذا 
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كانت الرخكيات المختبرة تتفؽ في مكاصفاتيا مع الحدكد المسمكح بيا 
 .بالنسبة لألحياء البيكلكجية الدقيقة 

يجب أف تكفر مراكز اإلرساؿ البيانات التالية تحت تصرؼ السمطات  5/3/7  
: المختصة 

ج اختبارات األحياء البيكلكجية الدقيقة عمى الرخكيات الحية مف ػ   أ  ػ نتائ
منطقة انتاج مكافؽ عمييا أك مف المنطقة التي تكضع فييا الرخكيات 

. الحية 
    ب ػ تكاريخ ككميات الرخكيات الحية المرسمة إلى مراكز اإلرساؿ كأرقاـ 

. الكثائؽ المسجمة المقابمة 
.     ج ػ تفاصيؿ اإلرساؿ 

 : إجراءات التنقية 5/4 
  تجرل عمميات التنظيؼ كالتنقية لمرخكيات بمركز التنظيؼ كالتنقية في الخزانات المعدة 

لذلؾ باستخداـ مياه البحر النظيفة المضغكطة كذلؾ عمى مراحؿ لمتخمص مف العكالؽ 
. ار أف تظؿ الرخكيات حية كتستعيد نشاطيا بالتغذية ػذ في االعتبخػاؿ مع األػمثؿ الـر

  تبدأ إجراءات التنظيؼ مف المحظة التي يتـ فييا تغطية خزانات التنظيؼ إلى أف يتـ رفع 
. الكميات مف الخزاف 

د مف نفس مناطؽ اإلنتاج أك ػكع كاحػؼ إال عمى فػكل خزاف التنظيػ  يجب أف ال يحت
اج مطابقة لنفس شركط المنطقة كأال يعكؽ عمؽ الخزاف عممية فتح قشكر ػمناطؽ إنت
. الرخكيات 

   يجب أال يحتفظ بخزانات التنظيؼ عمى أم أنكاع أخرل مف القشريات أك األسماؾ أك
 .المنتجات البحرية األخرل 

 

 : الذروط الصحية العامة في مراكز اإلردال والتنقية :  سبدسب 
يجب تكافر مستكل عاؿ مف الصحة كالنظافة في العامميف كالمباني كالمعدات كظركؼ  6/1 

 : كاآلتيالعمؿ ، 
بشكؿ خاص في معالجة الرخكيات الحية ذات  ) يجب عمى العامميف 6/1/1  

ذا أمكف قفازات  (الصدفتيف  . ارتداء مالبس نظيفة كا 
 امتناع العامميف عف القياـ بالسمككيات الشخصية مثؿ البصؽ كالتي تؤدل 6/1/2  

إلى تمؼ الرخكيات الحية ، كما يجب منع أم شخص مريض بمرض قد 
. ينتقؿ إلى الرخكيات مف العمؿ حتى يتـ الشفاء 
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 تزكيد خزانات التطيير بكمية مف مياه البحر الكافية كؿ ساعة لكؿ طف مف 6/1/3  
 .الرخكيات الحية التي تمت معالجتيا 

 استخداـ مياه البحار النظيفة أك مياه البحرا التي تـ تنظيفيا بالمعالجة 6/1/4  
لتطيير الرخكيات الحية ، كيجب أف تككف المسافة بيف نقطة سحب مياه 

. البحار كمنافذ مياه الصرؼ كافية لمنع التمكث 
 يجب أف يسمح تشغيؿ نظاـ التطيير لمرخكيات باستئناؼ سرعة نشاط 6/1/5  

ال  التغذية عمى األحياء الدقيقة المتكاجدة في المياه كيزاؿ تمكث الصرؼ كا 
تمكث مرة أخرل بحيث تستطيع أف تظؿ حية في الظركؼ المناسبة بعد 

. عممية التطيير كيتـ تعبئتيا كتخزينيا كنقميا قبؿ الطرح باألسكاؽ 
 أال تتعدل كمية الرخكيات الحية قدرة مراكز التطيير ، كيجب أف يستمر 6/1/6  

. التطيير لمدة كافية لمسماح بتنفيذ معايير األحياء البيكلكجية الدقيقة 
 إذا احتكل خزاف التطيير عمى نكعيات عديدة مف الرخكيات فيجب أف تككف 6/1/7  

مف نفس الفصيمة كمف نفس منطقة اإلنتاج أك مف مناطؽ مختمفة لكف تتفؽ 
. في الظركؼ الصحية 

 أف تشمؿ الحاكيات المستخدمة لتجميع الرخكيات الحية في أنظمة التطيير 6/1/8  
بناء يسمح لمياه البحار أف تتدفؽ كأال يعكؽ عمؽ طبقات الرخكيات الحيو 

. عممية فتح المحار أثناء عمميات التطيير 
 أال تترؾ القشريات أك األسماؾ أك أم فصائؿ بحرية أخرل في خزائف التطيير 6/1/9  

. التي تمر فييا الرخكيات الحية بعممية التطيير 
 غسؿ الرخكيات الحيو بمياه الشرب أك بمياه البحار النظيفة بعد اإلنتياء مف 6/1/10  

. عممية لتطيير 
 يجب أف يككف لدل مراكز التطيير المعامؿ الخاصة بيا ، كأف يؤمنكا خدمات 6/1/11  

عداد المباني الالزمة الختبار كفاءة عممية التطيير باستخداـ  المعامؿ كا 
. خصائص األحياء البيكلكجية الدقيقة 

 : يجب عمى مراكز التطيير تسجيؿ البيانات التالية بانتظاـ 6/1/12  
    نتائج الختبارات األحياء البيكلكجية الدقيقة عمى نظاـ التطيير كالمياه التي 

. تدخؿ في خزانات التطيير 
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.نتائج الختبارات األحياء البيكلكجية عمى الرخكيات الحيو التي لـ يتـ تطييرىا       
. نتائج الختبارات األحياء البيكلكجية عمى الرخكيات الحية التي تـ تطييرىا     

    تكاريخ ككميات الرخكيات الحيو المرسمة إلى مراكز التطيير كأرقاـ الكثائؽ 
. المسجمة المقابمة 

.     إرساؿ تفاصيؿ الدفعات بعد التطيير 
ب أف تككف ىذه السجالت مكتممة كدقيقة كقانكنية كمسجمة في الدفتر ػ    كيج

األساسى الذم يجب أف يتكافر لعمميات الفحص التي تقـك بيا السمطات 
. المختصة 

. تقبؿ مراكز التطيير كميات الرخكيات المرفؽ معيا الكثائؽ المسجمة فقط     أف 
    لصؽ كرقة عمى كؿ عبكة مف العبكات المحتكية عمى الرخكيات الحية 

 .تتضمف خطكات التطيير التي مرت بيا الرخكيات 
 

 : ونظام المراجعة الذاتية ( HACCP )تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة  :  سببعب 
 : التعييف إلدارة سالمة األغذية 7/1 

  يجب تعييف أحد األشخاص ليككف مسئكال عف إدارة كتنفيذ نظـ سالمة األغذية بداخؿ 
المنشأة ، كىذا المدير يجب أف يككف لدية مؤىالت مناسبة لممركز ، كيجب أف يككف 

ة األسماؾ ، تقنيات الرقابة عمى الجكدة كأساليب تقييـ ػة في معالجػق خبرة كاسعػلدم
. الجكدة 

 : مؿا  كستككف مسئكليات مدير الرقابة عمى الجكدة كالت
.   أ   ػ التأكد مف االلتزاـ بمتطمبات ىذا القرار 

  ب  ػ تحقيؽ االتصاؿ باإلدارة العامة بالنسبة لمحاجة ألم أعماؿ أك تغييرات في 
ة لمحفاظ عمى جكدة المنتج النيائى أك ػكف ضركرمػكب األداء كالتي قد تؾػأسؿ

. تحسينو 
  ج  ػ مصاحبة مفتشى ىيئات الدكلة عند زيارتيـ لممصنع ، كالعمؿ عمى تنفيذ أية 

. تكصيات يتقدمكف بيا 
ة عمى الجكدة ، يككف مبنيا عمى التحاليؿ كاالختبارات ػج رقابػاـػذ برفػ  د  ػ تنفي

.  المحددة
  ىػ ػ يجب تعييف أعداد كافية مف العامميف في الرقابة عمى الجكدة لمتأكد مف السير 

 .السيؿ لمياـ الرقابة عمى الجكدة 
  (HACCP )تحميؿ المخاطر كنقاط التحكـ الحرجة  7/2 
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  يجب عمى كؿ منشآت التصدير أف تطبؽ كتنفذ نظاـ لتحميؿ المخاطر كنقطة التحكـ 
لكؿ منتج كلكؿ نكعية تخضع لمكافقات التصدير ، كتككف  ( HACCP )الحرجة 

 : مؿامبادئ النظاـ الذم سيطبؽ كالت
. التعرؼ عمى األخطار ، كتحميؿ المخاطر كتحديد إجراءات الكقاية منيا   - 
. التعرؼ عمى النقاط الحرجة   - 
 . حرجةتأسيس الحدكد الحرجة لكؿ نقطة   - 
. 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  )  كيجب تقديـ خطة 
. لمخدمات البيطرية 

  كما أنو يجب عمى المنشأة االحتفاظ في ممفات بالسجالت المكتكبة لمقياسات التي تـ 
 أعماؿ تصحيحية تـ اتخاذىا ، كتككف ىذه الممفات معمميا في إطار ىذه الخطة ، كأ

. متاحة لمتفتيش بكاسطة أم مسئكؿ مرخص لو بذلؾ 
 : اهػػؿ الميػػتحمي 7/3 

 عمى األقؿ مرة كؿ م  يجب تقديـ عينات مف مياه البحر النظيفة لمتحميؿ الميكركبيكلكج
. أسبكع لمتأكد مف عدـ كجكد تمكث لمصدر المياه 

 : اختبار المنتج 7/4 
  يجب أخذ عدد ممثؿ لمكمية مف العينات لالختبار المعممى ، مف أجؿ إنشاء سجؿ 

تاريخى عمى أساس المناطؽ التي تـ صيد دفعات الرخكيات ثنائية الصدفة منيا ، 
. كحاالتيا الصحية قبؿ كبعد التداكؿ في مركز التنقية أك اإلرساؿ 

 : الرقابة الصحية 7/5 
  يجب عمى العامميف بالرقابة عمى الجكدة التحقؽ مف أف كؿ األشخاص الداخميف إلى 

 . بذلؾالمصنع تنطبؽ عمييـ الشركط الخاصة 
  يجب عمى العامميف بالرقابة عمى الجكدة التأكد مف أف تنظيؼ المصنع كالمعدات يتـ 

 . مف النظافة الصحية اليبطريقة تكرارية في حالة الضركرة لمحفاظ عمى مستكل ع
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عداد برنامج خاص لمتنظيؼ كالتطيير يغطى إزالة المخمفات    مف الضركرة كتابة كا 
كالتنظيؼ كالتطيير لكؿ المناطؽ التي يتـ تداكؿ األسماؾ بيا ، ككذلؾ المعدات 
. كالمناضد كصناديؽ األسماؾ كاألدكات كغيرىا مف المكاد التي تالمس األسماؾ 

  يجب أف تكضع خطة منيجية مناسبة تشمؿ عدد مرات التنظيؼ كتحديد األفراد 
. المسئكليف عف كؿ مكقع في العممية اإلنتاجية 

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

 تكفير نسخة مف البرنامج كقكائـ المراجعة المستكممة لممفتشيف خالؿ م  كمف الضركر
. التفتيش عمى المصنع 

كؿ أسبكع ،  ( Total Bacteria Count ) مكلكجػؿ ميكركبيػد مف إجراء تحميػ  الب
كفي حالة الضركرة يجرل أكثر مف تحميؿ ألسطح المعمؿ ، صناديؽ نقؿ األسماؾ 
كالمعدات التي تالمس األسماؾ كذلؾ الختبار كفاءة إجراءات المصنع كالركتينية 

. لمتنظيؼ كالتطيير 
 : تخزيف البيانات 7/6 

  يجب تسجيؿ كؿ ننائج التحميؿ كاالختبارات المذككرة في ىذا البند عمى استمارة مصممة 
. خصيصا لذلؾ 

  يجب االحتفاظ بنسخ مف كؿ شيادات المنشأ ، فيما يتعمؽ بالتكاريخ ككميات الرخكيات 
ثنائية الصدفة المسممة إلى المركز ، ككذلؾ فيما يتعمؽ بالكميات المرسمة إلى مختمؼ 

. الجيات المرسؿ الييا كأسماؤىـ كعناكينيـ كتاريخ النقؿ 
  تخزف كؿ االستمارات المحتكية عمى بيانات كالتي تنطبؽ عمى كؿ شحنة إنتاج ذات رقـ 

االحتفاظ باستمارات البيانات لمدة ثالث سنكات  ككدل ، في نظاـ دائـ لحفظ الممفات يتـ
. عمى األقؿ بعد تاريخ اإلنتاج 

  يجب أف يتـ اتاحة تمؾ االستمارات لممفتشيف مف ىيئات الدكلة خالؿ تفتيشيـ عمى 
 . المصنع 

 

 : المتطلبات الخاصة بالرخويات الحية ثنائية الصدفة  :  ثبمنب 
 يجب أف يككف لدل الرخكيات الحية ثنائية الصدفة المخصصة لالستيالؾ اآلدمي رد 8/1 

فعؿ مناسب لمنقر كالصدمات ، كأال يككف ىناؾ أم ضرر مادم عمى الصدفة كالرائحة 
ة الصيد كخالية مف ركائح الزيت أك الممكثات األخرل ، ػة لممنتجات حديثػكف طبيعيػتؾ
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ة كبيا كميات طبيعية مف السائؿ المكجكد بيف عكيجب أف يككف لكنيا طبيعيا ، كالـ
. الصدفتيف 

 مف بكتريا أم 230 مف بكتريا القكلكف ، أقؿ مف 300كل عمى أقؿ مف ػ يجب أف تحت8/2 
 جـ مف لحـ الرخكيات كالسائؿ الصدفي كذلؾ بناء عمى اختبار الخمس 100ككالم لكؿ 

. ل تظير نفس درجة الدقة ر أك طرؽ بكتريكلكجية أخMPNانابيب ، ثالثة تخفيفات 
.  جـ مف لحـ الرخكيات 25 يجب أال تحتكل عمى سالمكنيمال في 8/3 
 يجب أال تحتكل عمى مركبات سامة أك معترض عمييا كتحدث طبيعيا أك مضافة إلى 8/4 

. البيئة بكميات تزيد عف الحد المسمكح بو يكميا أك أف يككف مذاؽ الرخكيات فاسد 
 80في األجزاء الصالحة لألكؿ عف  ( PSP ) مف سمـك لجمإلى المحتكإ يجب أال يزيد 8/5 

ة االختبار البيكلكجية أك ػ جـ مف لحـ الرخكيات حسب طريؽ100ميكركجراـ لكؿ 
 . Saxitoxinباالشتراؾ مع طريقة كيميائية الكتشاؼ الػ 

.   كلك تـ االعتراض عمى النتائج يككف المرجع ىك الطريقة البيكلكجية 
 DSP   الطرؽ المعتادة لالختبارات البيكلكجية يجب أال تعطى نتيجة ايجابية لكجكد

 .  في األجزاء الصالحة لألكؿ مف الرخكيات 
 

 : ذروط تخزين الرخويات الحية ذات الصدفتين :  تبسعب 
 يجب أف تسمح أساليب معالجةالرخكيات الحية ذات الصدفتيف كالمكجية لمتخزيف 9/1 

باستئناؼ نشاط التخزيف عمى األحياء الدقيقة المكجكدة في المياه كذلؾ بعد الغمر في 
. المياه الطبيعية 

ـ تخزيف الرخكيات الحية ذات الصدفتيف في كثافة ال تسمح بالقياـ بعممية ػب أال يتػ يج9/2 
. التطيير 

 يجب أف تغمر الرخكيات الحية ذات الصدفتيف في مياه البحار في المنطقة التي تكضع 9/3 
بيا ىذه الرخكيات لمدة مناسبة كالتي يجب أال تتعدل التكقيت المحدد لمستكيات 

. الركاسب البكتيرية التي تستغرفو حتى تصؿ إلى المستكيات المسمكح بيا 
 يجب أف تحدد السمطات المختصة الحد األدنى لدرجة حرارة المياه لمحصكؿ عمى تخزيف 9/4 

 .فعاؿ كتعمنو لكؿ نكع مف أنكاع ىذه الرخكيات كتكافؽ عمى مناطؽ التخزيف 
 يجب أف تكافؽ السمطات المختصة عمى مناطؽ تخزيف الرخكيات كأف تكضع حدكد 9/5 

المكاقع بالطكافي أك العكاميد أك أم كسيمة أخرل ثابتة ، كأف يككف الحد األدنى 
.  متر بيف مناطؽ التخزيف كبعضيا كبينيا كبيف مناطؽ اإلنتاج 300لممساحة 
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 يجب أف تفصؿ المكاقع في المنطقة التي تكضع بيا الرخكيات لمحيمكلة دكف خمط 9/6 
الكميات كيجب استخداـ نظاـ الدخكؿ الكمى كالخركج الكمى حتى ال تجمب كمية جديدة 

. قبؿ التخمص مف الكمية السابقة 
 يجب أف يحتفظ مديرك مناطؽ التخزيف بسجالت دائمة تحتكل عمى مصدر الرخكيات 9/7 

الحية ذات الصدفتيف كفترات التخزيف كمناطؽ التخزيف كالمنطقة التي ستكجو الييا 
. الكمية بعد التخزيف كذلؾ مف أجؿ عمميات الفحص التي ستجرييا السمطات المختصة 

 ترفؽ كثائؽ تسجيؿ الرخكيات بعد الجمع مف المنطقة التي تكجد بيا كذلؾ خالؿ نقميا 9/8 
. إلى مراكز اإلرساؿ أك التطيير أك منشأة المصنع 

 : التخزيف كالحفظ 9/9 
الحية في غرؼ منشأة مف مكاد قكية عمى  (الجندكفمى  ) تحفظ الرخكيات 9/9/1           

درجة حرارة ال تؤثر عمى جكدتيا كبحيث ال يتصؿ التغميؼ بأرضية غرؼ 
. التخزيف كذلؾ بكضعيا عمى أسطح نظيفة مرتفعة عف سطح األرض 

. ـ  ْ  10 الحفظ عف ة أال تقؿ درجة حرارة غرؼ9/9/2  
 . أال يعاد كضعيا في الماء أك رشيا بالماء بعد إجراء عممية التغميؼ 9/9/3  

 

 : التــــــالدج :  عبشرا 
 : تحتفظ المنشأة بالسجالت اآلتية       

. سجؿ بالكميات التي تـ جمعيا كتاريخ الجمع كمناطؽ الجمع -   
سجؿ بالكميات الكاردة لممنشأة كتاريخ الكركد كتاريخ بدأ التنظيؼ كجية اإلنتاج كتاريخ -   

. انتياء التنظيؼ 
. سجؿ خاص بالكميات التي تـ تسميميا لمراكز اإلرساؿ -   
. التي تـ أخذىا لمفحكص المعممية كنتائج الفحكص المعممية  سجؿ خاص بالعينات-   
أة يبيف تاريخ الكشؼ الطبى كتاريخ الفحص المعممى ػف بالمنشػؿ خاص بالعامميػسج-   

. ليـ 
 .المصدر الييا  سجؿ بالكميات التي تـ تصديرىا كتاريخ التصدير كالجية-   
 

 : نقل الرخويات ثنائية الصدفة بعد التنقية :  حبدي عشر 
 يجب نقؿ الرخكيات الحية ثنائية الصدفة كالمنقاة ممفكفة في طركد مغمفة مف مركز 11/1 

. اإلرساؿ حتى تعرض لمبيع عمى المستيمكيف 
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 يمكف نقؿ شحنات الرخكيات ثنائية الصدفة المنقاة كمكجية إلى مكاف التصنيع في 11/2 
 . مناسبةحاكيات باستخداـ كسائؿ نقؿ 

ؿ النقؿ المستخدمة لشحنات الرخكيات الحية المكاصفات ػكف لدل كسائػب أف يؾػ يج11/3 
: التالية 

 يجب أف تصنع المسطحات الداخمية ، كاألجزاء األخرل التي يمكف أف تالمس 11/3/1  
الرخكيات ثنائية الصدفة ، مف مكاد مقاكمة لمتآكؿ ، كتككف الحكائط ممساء 

. كسيمة التنظيؼ 
 تككف مجيزة جيدا لتكفير الحماية الكافية لمرخكيات ضد الحرارة كالبركدة 11/3/2  

. الزائدة ، كالتمكث اإلضافي كاألضرار لألصداؼ 
 ال يجكز نقؿ الرخكيات ثنائية الصدفة الحية مع منتجات أخرل كالتي قد 11/3/3  

. تمكثيا 
.  تنقؿ الرخكيات الحية باستعماؿ سيارات أك حاكيات مغمقة 11/3/4  
 عندما يستخدـ الثمج في تخزيف أك نقؿ الرخكيات ثنائية الصدفة الحية فيجب 11/3/5  

إنتاجو مف ماء نظيؼ يطابؽ متطمبات استخداـ المياه في صناعة معالجة 
  .2000 لسنة 1762األغذية كالمكضحة في القرار المشترؾ رقـ 

 

 : عــــــــالتصني :  ثانى رذر 
  يجب التزاـ كؿ المصانع التي تعالج الرخكيات ثنائية الصدفة المطيية طبقا لالشتراطات 

المنصكص عمييا في بند الشركط الخاصة بمنتجات األسماؾ الطازجة طيى الرخكيات 
 .السابؽ  (12)كالقشريات المحارية في اشتراطات الترخيص رقـ 

 

 : اتـــــع العالمــوض :  ثبلث عشر 
الحية ذات الصدفتيف ، عالمة   يجب أف تكضع عمى كافة عبكات دفعات الرخكيات13/1 

 في كافة األكقات خالؿ النقؿ كالتكزيع مالصحة حتى يجكز تحديد مركز اإلرساؿ األصؿ
 :كحتى البيع بالتجزئة كيجب أف تحتكل العالمة عمى المعمكمات اآلتية 

بمد اإلرساؿ   - 
 ( . ماإلسـ الشائع كاالسـ العمـ )نكع الرخكيات الحية   - 
. المختصة  تحديد مركز اإلرساؿ برقمو المكافؽ عميو كالذم تصدره السمطات  - 
. تاريخ التعبئة كيشمؿ اليـك كالشير عمى األقؿ   - 

" .  أف تككف تمؾ الحيكانات حية عند بيعيا يجب" الصالحية بالعبارة  استبداؿ مدة يجكز 13/2 
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عمى ممصؽ منفصؿ يمصؽ فيما بعد   يجكز طبع عالمة الصحة عمى مادة التعبئة أك13/3 
عمى مادة التعبئة كيجكز ايضا أف يكضع ليا تصميمات معينة ، يجب أال تستخدـ 

عالمات الصحة التي تمصؽ مف تمقاء نفسيا ما عدا إذا كانت قكية كال تفؾ ، يجب أف 
. تككف كافة أنكاع عالمات الصحة تستخدـ فرديا فقط كال يجكز نقميا 

المعمكمات   يجب أف تككف عالمة الصحة قكية كمضادة لممياه كما يجب أف تككف13/4 
. المعركضة كاضحة كبأحرؼ يسيؿ قراءتيا 

ب أف يحفظ تاجر التجزئة عالمة الصحة المرفقة بالدفعات الخاصة بالرخكيات الحية ػ يج13/5 
 60ذات الصدفتيف ، كالتي لـ تعبأ في العبكات ذات الحجـ المناسب لممستيمؾ لمدة 

. يكما عمى األقؿ بعد تقسيـ محتكيات الدفعة 
ادة منشأ بأنو تـ صيد كجمع الرخكيات مف المناطؽ المصرح بيا مف قبؿ السمطة ػ شو13/6 

 . المختصة
 

 : إجراءات وذكادات التصدير :  رابع عشر 
 يمكف أف يصرح بالتصدير مباشرة مف مراكز اإلرساؿ أك التنقية الذيف سبؽ حصكليـ عمى مكافقة 

. بالتصدير 
 يجب أف يتقدـ المصدر إلى جية الترخيص لمحصكؿ عمى شيادة صحية لمتصدير تتضمف 

: البيانات التالية 
. االسـ كالعنكاف  - 
. أسـ كعنكاف كرقـ المكافقة الخاص بمركز اإلرساؿ أك التنقية كالذم سيشحف منو  - 
. المنتج  - 
. الكميات كالنكع كالحجـ كالدرجات في الشحنة  - 
. عدد شيادات المنشأ التي تحتكل عمى مككنات الشحنة  - 
. تاريخ الشحنة  - 
  .(الدكلة كالمشحكف لو  )كجية الشحنة  - 

الكاردة مع نسخ   يصدر مفتش الطب البيطرم شيادة صحية لمتصدير عند التحقؽ مف المعمكمات
شيادات المنشأ مع اإلشارة بصفة خاصة لمضاىاة كمراجعة كميات المنتج التي ستصدر مع 

 .الكميات التي تـ حصادىا 
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 يمكف لمفتش الطب البيطرم إجراء مراجعة عمى الكاقع في مركز اإلرساؿ أك التنقية لتأكيد 
تفاصيؿ الشحنة ، كالكميات ، كلتأكيد سجالت المراجعة الخاصة بالمالؾ كعالقتيا بالشحنة قبؿ 

 .أك في كقت التعبئة لمتصدير 
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