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GOOD PRACTICES for GUMS 

أ: بأنٕأطبقلأليدذلي رأليدلي١ٝأنمٓ أنٟأطًٛ أيًمُؼأليرشي٢أجي

نذأَٔأجفلفأليهرلنرٌٝأَقلػش٠أ،أجي بأليدأأ ػالسَٔألالمج أليمُؼأليرشي٢أ نثٓل٤أٚيرذ .1.1

ٝؽ،أننٝلغألرتيلطددذلّأحلٜٚلتأَٓلطق١أ/شتلصٕأختضٜٓٗلأيفأأجي بأنُلأأمتأمجرٗلليد٢أ

أ.(ُقفف)أننٝلغأليقالطدٝوأ،أنٚأليظالٍلٚأ

أع٢ًألالسضأأظلقب١لٚأمج أليهرلنرٌٝأليألألسضع٢ًأأليمُؼأليرشي٢ألٕأالأٜدِأختضٜٔجي بأأ .1.1

أطفلدٟ أنجٌ أأَٔ أَجٌ أغشٜق١ أَٛلد أنٟ أَ  أليدًٛ  أٚأٚلذتالس٠،ليرتي١ أ، أسٚ ٚليضجلج

نٚألنمضسٚع١أيفأَٓبك١ألذتملدأع٢ًأطقٌٝألنمجلٍأألالخش٣أنٚأنجضل٤أَٔأليٓقلطلتلت،ألذتٝٛلْ

أ.يكذسألالَهلٕأٚجي بأجتٓقٗل،أأظُظِليفٍٛأليظٛدلْٞأنٚألي

دخ١ًٝأع٢ًأنخش٣ألػٝل٤ألذتقٛب،أنٚأنٟأليظُظِأَٚجٌأليفٍٛأليظٛدلْٞأٚلنمًٛثلتألنمش١ٝ٥أ .1.1

 .ع٢ًأليفٛسي٢أجي بأإصليدٗلأليمُؼأليرش

لٚأأخٝؽأجذٜذ٠ألٚأجٛلالتأيالطدٝوأننٝلغجي بألطددذلّأأ،ليمُؼأليرشي٢دتُ أْٚكٌأأ .1.1

أٚأ(ُقفف/)طالت أليػشض أهلزل أَظددذ١ََرذ٠ ألٚأأغ ر أليظٛدل٢ْ أليفٍٛ أيٓكٌ أققٌ َٔ

 .ليظُظِألٚألذتقٛب

أطهٕٛألدتٛلالتجي بأ .1.1 أْٚكٌأألٕ أدتُ  أليرشي٢لنمظددذ١َ أٚأليمُؼ أي٘ أهلزلأخلص١ َهشط١

أ أعال١َ أٚض  أٚجي ب أ، ألحملذد أليػشض أ/ أفكط"لنمظ٢ُ أليرشيٞ أليمُؼ أ" ليرشي١ٝأأيليًػ١

 .ٚلالصتًٝض١ٜأٚليفشْظ١ٝأٚهللأيٕٛأَرني

أ .1.1 ألدتٛلالت ألطددذلّ أإعلد٠ أجيٛص أال أ، ألطدجٓل٥ٞ أيؼهٌ ألطددذلَٗل أنٚ ألرلأٚليظالٍ لال

أ:نلْت
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أ،أٚأليمُؼأليرشي٢شتمم١أحمشلأدتُ أْٚكٌأأ-

أَٔأققٌأ،أليمُؼأليرشي٢أٌكْٚأدذّأحمشلأدتُ طظد-

أنٚأٚلتشلرتضأسللثَ أأليمُؼأليرشي٢دًٛ أي(أيمٛس٠أَدكلطر١)١أممهٓلحدُلي١ٝأأدآ بأنٟأيٜٗذفأٖزلألالجشل٤أ

أأ.َٓكٛي١أيدًوألدتٛلالتأألدألنمرذ١ْٝأنٚأن١ٜأَٛلدأنخش٣لنمٛ

أ:ليددضٜٔألنمؤقت.أ2

ٔأمجٝ أَأ١دٜمحللألَلنٔألنمٓلطق١أ،أٚلنمقلْٞأ،أٜٚفضٌأيأجي بأحفع٘أأأٚلنمدضٕأَؤقدًلأليمُؼألجملُ أ1.1

أ.ٚنٟأْٛعأَٔألذتٝٛلْلتأمبلأفٝٗلأليبٝٛس(ألذتؼشلتأليكٛلسضأ،)نْٛلعألذتؼشلتأ

ٚليدأنذأَٔأعضٍأليمُؼأنٚأليٓفلٜلتألرتلسج١ٝأأيلنمٛلدنٟأطًٛ أجي بأجتٓ بأنثٓل٤أليددضٜٔألنمؤقتأ،أ.أ1.1

أ.َٔأَملدسأٖزلأليدًٛ أليرشي٢

أ1.1 أجي بألٜفل٤أيفأحلي. أألغشلضأليٓكٌأ، أليدرق١٦ أإعلد٠ أليجلْٞأ١ أ1.1لنمدبًقلتألنمزنٛس٠أيفأليكظِ أ،.

أ.طبقلأٚفكلأيزيو.أ1.1.أ1.1

أليٓكٌ.أ3

أ1.1 أ. ألنمؤقتأيرذ أليددضٜٔ ألدتليٛقتأيني أُ  أليربٟ أيأٚليٓكٌ أليرشي٢ أليٓٗل١ٝ٥أًمُؼ أإىلأأيًُدلصٕ أنٚ ،

أ.ركٍٛأَٔأليٓلح١ٝألير١ًُٝلنمقم ر٠أقذسأأٖزٙأليفرت٠أجي بأنٕأطقك٢،أ(أليفشصأٚليٓعلف١)َٓؼآتألنمرلدت١أ

حٓلتأَػبل٠أ،أٚجي بألٕأطهٕٛأػل/أ١ُ٥أفكطأٓقػٞألطددذلّأٚطل٥ٌأَالٜيٛطل٥ٌأليٓكٌأع٢ًأليبشمأ،أ.أ1.1

أ.ْعٝف١أٚحبلي١أجٝذ٠

أ.ْفظٗلأؼلح١ٓليظً أع٢ًأليأيرٝذَلأٚيمٛس٠أَفمٛي١أعٔأأف٢أليؼلح١ٓأأليمُؼأليرشي٢أجي بأنٕأٜقك٢أأ1.1

أأ1.1 أست١ًُ أػلح١ٓ أع٢ً أٚطشح١ًٝ أْكً٘ أحلي١ أف٢ أنق ر٠ أيًدًٛ أيمٛس٠ أليرشي٢ ػ١ٝألنمليٜدرشضأليمُؼ

ليضٜٛتأٚليٛقٛدأٚلنمقٝذلتألذتؼش١ٜأَٚقٝذلتألذتؼشلتأنٚأنٟأمحٛي١ألألخش٣أٚلنمٛلدأليهُٝل١ٜٚأٚلنمرذ١ْٝأ

أ.ليمُؼأليرشي٢لييتأقذأطدظق بأيفأطًٛ أ
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IIIأ:دضَٕقلدئأطٛج١ٝٗٝأيًُ.أ

أَم١ُُأيؼهٌأصخٝحأهلزلألالطددذلّأليرشي٢أَشلفلأختضٜٔأليمُؼأدلصٕجي بأنٕأطهٕٛأَقلْٞألنم/أأ1.1

ُل١ٜأليهلف١ٝأضذأطٛف رألذت بأنُلأجينٟأْٛعأَٔألذتٝٛلْلتأٚأطهٕٛأقلي١ًأيٛصٍٛالأٜٓقػٞأنٕأنُلأأ.ٚليػشض

أ(.نعالٙأ1.1لْعشأليكظِأليجلْٞأ)ٚلذتؼشلتأأليكٛلسضأٚليبٝٛس

ليفدلخأ،أٚلألجٗض٠أليهٗشيل١ٝ٥أنمهلفخ١أ(أىلشليِؼ)أَجٌأألنمٓلطق١أنمهلفخ١ألآلفلتأليدذلي رأأر بألختلجيأأ1.1

يإيلد٠أليكٛلسضأٚلذتؼشلتأدلخٌألنمدضٕألٚألطددذلّأل١ٜأغ رأَظُٛحأأ.ٚحتذٜذألْٛلعألالصلي١لذتؼشلتأ،أ

أ.ضشػيلألزَٛلدأنُٝٝل١ٝ٥أهل

َٔأنصٌأْقلطٞألنمٛلدأ/أنٟأَٓدالتأصسلع١ٝأنخش٣أأَٓفم١ًأمتلَلأعٔيمٛس٠أأليمُؼأليرشي٢جي بأختضٜٔأأ1.1

لنمشفلأَٔأنجٌأنٚأنٟأَٛلدأنخش٣ألنمؼلسأإيٝٗلأيفأ(أٚلذتقٛبٛدلْٞأٚليفٍٛأليظٛدلْٞأٚلذتقٛبأ،أليفٍٛأليظ)

أ.جتٓ بألْدكلٍأليدًٛ 

َملدسأنخش٣أل١ٜأٚنمقٝذلتألذتؼش١ٜأَٓفم١ًأمتلَلأعٔألنمٛلدأليهُٝٝل١ٝ٥أٚلأليمُؼأليرشي٢أجي بأختضٜٔأ1.1

أ(.لْعشألنمشفل)ستد١ًُأيًدًٛ أليهُٝٝل٥ٞأ

أأ1،1 ألختلر أعٓذأٜٓقػٞ ألرتلص١ أأليشعل١ٜ أَ  أليدرلٌَ أ/ أليدرق١٦ أ/ ألنمٛلدإعلد٠ أ.طرق١٦

يرٝذلأعٔأأ،أٚيرٝذلأعٔألدتذلسأٚيمُؼأليرشي٢أيفأَق٢ٓأجلفأجٝذأليد١ٜٛٗأ،أع٢ًألنمٓملتألأجي بأختضٜٔأأ1.1

أ.،أنٕأٜدرشضأألػر١أليؼُعأَقلػش٠،أحٝجُلأنَهٔأيًمُؼأليرشي٢الأٜٓقػٞأٚ.ألالسض

أ:ٚليدمٓٝ أليٓعلف١أٚليفشصَقلدئأطٛج١ٝٗٝأنمٓؼآتأ.أسليرل

أأ1.1 أليدمٓٝ  أحلي١ أف٢ أيظخل أليرشي٢حتقٝ بأٚنٚ أأليمُؼ أليرًُٝلت ألٕ أَٔ أليدأنذ أجي ب لنمدبًقلتأطٛلفل

أ أليبرلّلألطلط١ٝ أيٓعلف١ أأطبقٝل. أ)أHACCPَقلدئ ألنمدلطش ألذتشج١حتًٌٝ أليدخهِ أ.(ْٚكلط

ٜٓقػٞأنٕأٜدِأًٛصٍٛأإىلأنٟأْٛعأَٔألذتٝٛلْلتأٚأيقلي١ًألنمقلْٞأَٚشلفلألإلْدلجأأأنُلأجي بألٕأالأطهٕٛأ1.1

أيٓلؤ أضذيبشٜليٖل أنلف١ٝ أمحل١ٜ أيٗل ألييتأٜدِ أك١ أليبٝٛس ألذتؼشلتٚليكٛلسضأٚ ألنمرذلتأ. أطهٕٛ جي بأنٕ

أ أَٓدعِٚلنملنٝٓلت أيؼهٌ أعًٝٗل أٚلذتفلظ أإيٝٗل أليٛصٍٛ أ.ٚجلف١أْٚعٝفأٜظٌٗ

ألجي بأليكضل٤أعًٝٗلييتأ(ألْعشألنمشفل)ليرشي٢أيمُؼأيدمٓٝ ألأجي بأنٕأٜدِأفخصألنمٛلدألرتلّأليالص١َ.أ1.1
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َ أغ رٖلأَٔأ(أجي بأجتٓق٘أنثٓل٤أٚيرذألنمرلدت١َٔأققٌأ،أ)أستدٌُنٟأطًٛ أ.أْدلجققٌأليذخٍٛأيفأع١ًُٝألإل

أ.لنمٓدالت

أَرقأ٠أيؼهلنمشلدأأليمُؼأليرشي٢أنُٝلتأمجٝ أجي بأنٕأطهٕٛأ1.1 ٌأصخٝحأَٔأنجٌأَرلدتدٗلأٚختضٜٓٗل

أ.لنمٓدججٛد٠ألذتفلظأع٢ًأ

صلذت١أيالطددذلّأ،أٚخلي١ٝأَٔأنٟألنمظددذ١َأنمرلدت١ألنمٓدالتأأطهٕٛأَٛلدأليدرق١٦أٚليدػًٝفأأجي بأن1.1ٕ

أ.يفألنمشفلٛسألرتبش٠أع٢ًأليٓخٛألنمؼلسأإيٝ٘أَٔألألَهلٕأجلفأْٚعٝفأخلٍأهٕٛأشتض١ْأيفأَطًٛ أ،أٚط

أٜٚٓقػٞأخرب٠أجٝذأليدمٓٝ أهلِ/أداٗٝضليلنمٛظفنيأليرلًَنيأيفأزتلٍأأهٕٛأجي بأنٕأٜأ1.1 نٕأطهٕٛأ٠أ،

أأنلفٝ٘طرًُٝلتأليدذسٜ بأ أ، أطكٓٝلتألإلْدلج أليػزل١ٝ٥يفأزتلٍ أيفأليمخ١ ألألطلط١ٝ ٚجي بأنالأأ.ٚلنمظل٥ٌ

أأٜظُحأنمٛظف أنلٕأَشٜضًلأليدمٓٝ /أجتٗٝضليرٌُأيفأزتلٍ أأٚلألرل أالحذ لألَشلضألييتأحيدٌُأنٕأحلَاًل

أ.طٓدكٌأعٔأطشٜلأليبرلّ

أ.ليدمٓٝ أٖٚٛأَٔألحملعٛسلت/أيفأزتلٍأليداٗٝضألنٌأممٓٛعألأ1،1

ألأجي بأليدأنذأَٔأ1.1 أطدق  أٚلَهل١ْٝ أيًداٗٝضأَ  أٚلنمرذ٠ أليظاٌأجٛدأْعلّأثشأليهُٝلتألنمٛجٛد٠ طدق 

أ.ليمُؼأليرشي٢أليظ١ًُٝأققٌأٚيرذأجتٗٝضأنْع١ُأليدٛثٝلأ/أحفغأ

أ

أ
 


