:رقم التسجيل

Reg. No.

Ministry of Public Health
Port Health and Food Control Section

وزارة الصحة العامة
قسم صحة المنافذ ومراقبة األغذية

نموذج تسجيل وتفتيش اإلرساليات الغذائية

FOOD CONSIGNMENT REGISTRATION & INSPECTION FORM
Print - ﺍﻁﺒﻊ
A.M.
P.M.

Clear All Fields - ﺍﻣﺴﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻝ

ص
م

منفذ الوصول

التاريخ

الساعة

Port of Entry

Date

Time

رقم الهاتف

إسم وبيانات المستورد

Mobile No.

Importer Name/Information
شركة التخليص ومندوبها

رقم الهاتف

Clearance Agent Information’s

Mobile No.

 البوليصة/ تاريخ البيان

 البوليصة/ رقم البيان

Customs Declaration Date

Customs Declaration No.
وصف المادة الغذائية المستوردة

Description of Imported foods

)وزن اإلرسالية (كجم

عدد األصناف

No. of Items
عدد الحاويات وعدد الطرود

No. of Containers/Packs

Consignment Weight (kg)
Frozen

مجمد

Chilled

Normal

مبرد

طبيعة النقل بحسب المتطلبات الحرارية

عادي

Temperature Requirements

بلد التصدير

بلد المنشأ

Exporting Country

Country of Origin
 رقمها/ وصفها/ إسم الناقلة

تاريخ وصول الناقلة

Conveyance: Name/No./Description

Arrival Date

For Official use only

INSPECTION MEASURES

إجـــراءات الـتفــتــيــش

لإلستخدام الرسمي فقط

المفتشين/ إسم المفتش
Inspector/s Name

1. Document Checking

 تدقيق الوثائق.١

Consignment Documents
Other

 وثائق اإلرسالية.١

Copy of Customs Declaration

وثائق أخرى

Copy of Invoice or Packing List

صورة البيان الجمركي

صورة الفاتورة أو قائمة التعبئة

 الشهادات الصحية.2

Verification of Health Certificate
Embassy Verification

تصديق السفارة

Compliance of Attestation

مطابقة اإلفادات

Compliance with Consignment

المطابقة لإلرسالية

Competant Authority

Verification of Halal/Halal Slaughtering Certificate
Embassy Verification

تصديق السفارة

Compliance of Attestation

Specify the Reason تحديد األسباب

مطابقة اإلفادات

Non-Compliant

Compliance with Consignment
Complaint

غير مطابقة

 المطابقة لإلرساليةCompetant Authority

مطابقة

) الكشف الظاهري (الحسي.2
)الكشف على الحاوية (وسيلة النقل

Container (Conveyance) Checking
الطرود

Humidity & Hygiene

الرطوبة والنظافة

Compliance with Temprature Requirments

مطابقة للمتطلبات الحرارية

Food Items Check
Odor, Taste, Texture & Color
Foreign Material-Free
Other Defects

جهة اإلصدار

:Documents Found  وجدت الوثائق.4

2. Physical Inspection
Packages

جهة اإلصدار

 الذبح الحالل/  شهادات الحالل.3

Safe & Suitable

سليمة ومناسبة
الكشف على المنتجات الغذائية

 اللون، القوام، الطعم،الرائحة

Compliance of Ingredients/Additives

خالية من الشوائب
عيوب أخرى

Conformity of Language
No Health/Nutritional Claims
Conformity of Allegy Warning

Specify the Reason تحديد األسباب

Non-Compliant

غير مطابقة

3. Sampling Information (Brief on: Type, Number & Justifications)

Defects Free

 المضافات/ مطابقة المكونات

Conformity of Production & Expiry Dates

مطابقة اللغة
عدم وجود إدعاءات صحية أو غذائية
مطابقة تحذير الحساسية

Complaint

مطابقة

سالمتها من العيوب
مطابقة تاريخ اإلنتاج واإلنتهاء

Conformity of Health Warnings

مطابقة التحذيرات الصحية

Conformity of Nutrition Facts

مطابقة البطاقة التغذوية

The Result of Physical Inspection )نتيجة الكشف الظاهري (الحسي

) معلومات مختصرة عن سحب العينات (عددها ونوعها واألسباب. ٣

: القرار النهائي بشأن الشحنة.4

4. Final Decision for Consignment

اإلفراج النهائي عن جميع االصناف الواردة

Final Release for All Imported Foodstuff
اإلفراج النهائي عن جميع االصناف الواردة باستثناء االصناف الواردة في إخطار حجز رقم

Final Release for All Imported Foodstuff except that mentioned in Detention No.
اإلفراج المؤقت عن جميع االصناف الواردة بموجب إخطار حجز رقم

Temporary Release for all Foodstuff mentioned in Detention No.
االسم والتوقيع والختم
This document is for official use-It is not allowed for other purposes.
Required Document for Registration:
Original Verified Health Certificate, copy of: Customs declaration and invoice.

رفض جميع االصناف الواردة باالرسالية
Rejection for All Imported Foodstuff
تستخدم هذه الوثيقة لألغراض الرسمية فقط واليجوز استخدامها لألغراض الدعائية
:الوثائق المطلوبة للتسجيل
 صورة عن الفاتورة، صورة عن البيان الجمركي،الشهادات الصحية األصلية مصدقة

