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يج���ب �أن يكون لكل من�ش����أة �سيا�س���ة وا�ضحة ثابتة
متف���ق عليها عن كيفية ا�سرتج���اع و�سحب الأغذية غري
املطابق���ة وغري الآمنة م���ن الأ�سواق؛ حلماي���ة امل�ستهلك
م���ن هذه الأغذية ،ولذلك البد م���ن وجود نظام فعال
ودقيق لتتبع الأغذية حتى يتمكن املُنتِج من ا�سرتجاعها
من الأ�سواق يف ح���ال تطلب الأمر ذلك ،فنظام التتبع
الفعال �صمام الأمان الذي ميكن بوا�سطته التعرف على
�أماكن توزيع وتواجد هذه الأغذية املعيبة وغري ال�صاحلة
ي�سهل التعامل معها و�سحبها �أو ا�سرتجاعها.
والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
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أهداف نظام
استرجاع األغذية

حماية ال�صحة العامة؛ وذل���ك بت�سهيل عملية حتديد الأغذية غري املطابقة
�أو غ�ي�ر الآمنة و�سحبها من الأ�سواق ومن امل�ستهلكني �إذا ا�ستدعى الأمر
ذلك.
�إبالغ اجلهات الرقابية امل�سئولة وكذل���ك املن�ش�آت الغذائية الأخرى التي
تعمل يف جمال ت�صنيع نف�س املنتجات.
مسئوليات
مصنعي األغذية

•�سحب الأغذية غري املطابقة من الأ�سواق.
•يف حال���ة و�صول تلك املنتج���ات �إىل امل�ستهلكني يجب على املُنتِج
�إخطار امل�ستهلك بذلك مع تو�ضيح �سبب �سحب هذا املُن َتج حفاظاً
على ال�صحة العامة.
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•التعاون مع اجلهات الرقابية و�إبالغهم فوراً يف حالة وجود منتجات
غري مطابقة يف الأ�سواق.
•�إبالغ كل من له عالقة بتداول هذه الأغذية للتعاون على �سحب تلك
املنتجات من الأ�سواق با�ستخدام كافة الو�سائل والإمكانيات املتاحة.
مسئوليات
الجهات الرقابية

•حماية �صحة امل�ستهلك.
•تق���دمي الن�صح والإر�شاد مل�صنعي الأغذية فيما يتعلق بتقييم املخاطر
ومراقبة اجلودة.
•املعاونة يف �سحب املنتجات غري الآمنة من الأ�سواق.
•الت�أكد من �أن عملي���ة �سحب �أو ا�سرتجاع املنتجات تتم على الوجه
الأكمل.
•�سحب املنتج���ات غري املطابقة م���ن الأ�سواق عند ف�ش���ل املُنتِج يف
ا�ستدعائها بنف�سه.
•�إت�ل�اف املنتجات املرجتعة وامل�سرتجعة م���ن الأ�سواق متى ا�ستدعى
الأمر ذلك.
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عناصر سحب
واسترجاع المنتجات
غير المطابقة

تتكون عملية �سحب وا�سرتجاع املنتجات غري املطابقة وغري الآمنة والتي
ت�سب���ب خطراً على �صح���ة و�سالمة امل�ستهلكني م���ن عن�صريني �أ�سا�سيني
هما :التخطيط والإدارة.
وفيما يلي ملخ�ص لكل عن�صر من هذه العنا�صر.

أوالً :التخطيط:

ي�شمل التخطيط لعملية �سحب وا�ستدعاء الأغذية ما يلي:
1 .1توثيق وت�سجيل �سيا�سة ال�سحب واال�ستدعاء.
�2 .2إن�شاء وتوثيق خطة ال�سحب واال�ستدعاء.
3 .3تقييم واختبار كفاءة خطة ال�سحب واال�ستدعاء.
 -1توثيق وتسجيل سياسة االسترجاع

عل��ى جميع املن�ش ��آت الغذائي��ة و�ض��ع �سيا�سة ل�سح��ب وا�ستدعاء
الأغذية غري الآمنة.
ويجب �أن تو�ضح تلك ال�سيا�سة:
�أ�	.أهداف خطة اال�سرتجاع.
ب .الت���زام الإدارة العلي���ا بتوفري كاف���ة املوارد الالزم���ة لإجناح عملية
�سحب الأغذية غري املطابقة من الأ�سواق.
ج .تكون هذه ال�سيا�سة وا�ضحة متاماً وخالية من الغمو�ض وجاهزة قبل
�إن�شاء خطة �سحب الأغذية غري املطابقة من الأ�سواق.
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 -2إنشاء وتوثيق خطة االسترجاع

ت�شتمل خطة الإ�سرتجاع:
�أ .جمموعة من الإجراءات املوثقة.
ب .كاف���ة الأدوات امل�ساع���دة لت�سهي���ل عملية ا�سرتج���اع الأغذية غري
املطابقة بكفاءة وفاعلية.
ج .املعلومات ال�صحيح���ة للمن�ش�آت الأخ���رى وامل�ستهلكني واجلهات
الرقابية.
د .م�شاركة فريق من خمتلف �إدارات ال�شركة يف و�ضع تلك اخلطة.
ويو�ض��ح ال�شكل التايل توزي��ع الأدوار وامل�سئولي��ات املتعلقة بخطة
�سحب وا�ستدعاء املنتجات الغذائية غري املطابقة.
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من�سق ال�سحب/اال�ستدعاء

�إدارة التوزيع

�إدارة الإنتاج وتوكيد اجلودة

املالك  /رئي�س جمل�س الإدارة
 -1وق��ف توزي��ع الأغذي��ة امل�شتب��ه فيه��ا والرتتيب لعملي��ة ا�سرتجاع
الأغذية من �أماكن توزيعها.
 -2حتدي��د كمية املخ��زون املتبقي م��ن الأغذية امل�شتب��ه فيها وكذلك
حتديد متى و�أين وملن وب�أي كمية مت توزيع الأغذية غري الآمنة.
 -1حتديد كود ت�شغيلة الأغذية غري املطابقة.
� -2إيقاف عملية الإنتاج احلالية �إذا كانت تتم بنف�س اخلامات.
 -3التحقق من �سبب امل�شكلة ومراجعة كافة ال�سجالت.
 -4حتديث �سجل العمليات.

خدمة العمالء

 -1الرد على ا�ستف�سارات امل�ستهلكني.
 -2حتديث قائمة االت�صاالت.

الإدارة املالية

حتديد تكلفة عملية اال�ستدعاء/ال�سحب.

ال�شئون القانونية

تويل الأمور الق�ضائية املرتبطة بامل�شكلة.

العالقات العامة

تويل �أمر حمالت �إخطار امل�ستهلكني والعمالء عرب و�سائل الإعالم.

الق�سم الفني

� -1أخذ عينات من الأغذية غري الآمنة وحتليلها للت�أكد من �ضرورة
عملية ال�سحب/اال�ستدعاء من عدمه.
 -2ا�ست�شارة الأجهزة الرقابية �إذا كانت عملية ال�سحب �ضرورية.

الت�سويق

� -1إخطار مديري املبيعات و�شركات النقل.
 -2الرتتيب لعملية رفع الأغذية من جمال البيع بالتجزئة بوا�سطة
�شركات النقل.

مدير املبيعات الإقليمي

 -1امل�ساعدة يف االت�صال بالعمالء.
 -2امل�ساعدة يف عملية رفع و�إزالة الأغذية من جمال البيع بالتجزئة
و�صرف م�ستحقات جتار التجزئة مقابل الأغذية التي مت �سحبها
يف حالة دفع ثمنها.
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من يتوب ع��ن املن�سق يف اال�سم :
حالة غيابه

من�س��ق ال�سح��ب  /اال�سم :
اال�ستدعاء

املال��ك�/أو رئي�س جمل�س اال�سم :
الإدارة

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :
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امل�سئولون باملن�ش�أة

قائمة االت�صال ب�أطراف عملية اال�سرتجاع
تنق�سم هذه القائمة لأربع �أق�سام رئي�سة هي:
•فريق العمل والإدارة العليا.
•العمالء.
•موردو اخلامات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف.
•الأجهزة الرقابية.
وي�شرتط يف هذه القوائم ما يلي:
•يجب حتدي���ث هذه القوائ���م با�ستم���رار لت�سهيل عملي���ة ال�سحب
واال�ستدع���اء الفعال ،وتق���ع م�سئولية حتديث ه���ذه القوائم على
�إدارة املن�ش�أة الغذائية  ،فيجب �أن يكون هناك �شخ�ص م�سئول عن
عملية التحديث املطلوبة.
•�أن حتتوي هذه القائمة على طريقة فعالة �إلكرتونية �أو غري �إلكرتونية
للرجوع �إىل امللفات ال�ضرورية عند احلاجة.
•يجب �أن تت�ضمن طريقة االت�صال املبا�شر به�ؤالء املعنيني بعد �ساعات
العمل الر�سمية.
وتو�ضح اجلداول التالية منوذجاً لهذه القائمة:
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ال�شركة (ب) نائب مدير اال�سم :
خدمة العمالء

ال�شركة (ب) مدير خدمة اال�سم :
العمالء

ال�شرك��ة (�أ) نائ��ب مدير اال�سم :
خدمة العمالء

ال�شركة (�أ)
مدير خدمة العمالء

اال�سم :

ال�شركة (ب) نائب مدير اال�سم :
امل�شرتيات

ال�شرك��ة (ب) مدي��ر اال�سم :
امل�شرتيات

ال�شرك��ة (�أ) نائ��ب مدير اال�سم :
امل�شرتيات

ال�شركة (�أ)
مدير امل�شرتيات

اال�سم :

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

العمالء

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

املوردين

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :
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م��ن ين��وب ع��ن م�سئول اال�سم :
الرقاب��ة ال�صحي��ة عل��ى
الأغذي��ة بالأمان��ات
واجلهات التابعة لها

م�سئول الرقابة ال�صحية اال�سم :
على الأغذي��ة بالأمانات
واجلهات التابعة لها

م��ن ين��وب ع��ن م�سئول اال�سم :
الرقاب��ة ال�صحي��ة عل��ى
الأغذية بالوزارة

م�سئول الرقابة ال�صحية اال�سم :
على الأغذية بالوزراة

التخاذ ق���رار �إ�سرتجاع املنتج م���ن الأ�سواق البد من حتدي���د ما �إذا كان
الغذاء �آمناً �أم ال با�ستخدام النموذج الأول (منوذج حتديد الأغذية غري
الآمنة) والذي يت�ضمن عدداً م���ن الأ�سئلة حتدد الإجابة عليها ما �إذا كان
املنت���ج �آمناً �أو غري �آمن .ثم يتم تقييم م���دى خطورة هذه الأغذية لت�أكيد
�ض���رورة ا�ستدعائها من عدمه با�ستخدام النموذج الثاين (منوذج تقييم
املخاط���ر) .وبعد �إتخاذ قرار ا�ستدعاء املنتج من الأ�سواق تتبع اخلطوات
املنطقية لتنفيذ هذا القرار.
رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

رقم الهاتف اجلوال:

رقم الهاتف (منزل):

رقم الهاتف (عمل):

اجلهات الر�سمية الرقابية

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :

الربيد الإلكرتوين:
الفاك�س :
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النموذج األول

النموذج الثاني

حتديد الأغذية غري الآمنة

تقييم خطورة الأغذية غري الآمنة
اخلطوة الأوىل :حتديد املخاطر

ال�س�ؤال الأول :هل يهدد الغذاء ال�صحة العامة؟
(البد من عمل تقييم للمخاطر با�ستخدام النموذج الثاين)

•خطر معروف (بيولوجي  -كيميائي  -فيزيائي).
•خطر حمتمل مرتبط بعامل حمدد.

ال
نعم

ال�س�ؤال الثاين :هل �سبب عدم قبول الأغذية يرجع �إىل وجود
خماطر بيولوجية  -كيميائية  -فيزيائية �أو يعود للف�ساد؟

نعم
ال�س�ؤال الثالث :هل ميكن التغلب على اخلطر بالطهي �أو ب�أي
طريقة �أخرى؟

ال

نعم

ال

الغذاء غري �آمن ويجب ا�ستدعا�ؤه

الغذاء �آمن متاما ومتوافق مع
املوا�صفات القيا�سية
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•ظروف التخزين والتداول.
•فرتة ال�صالحية.

ت�سمح بنمو وتكاثر امليكروبات و�إفراز ال�سموم.

اخلطوة الثالثة :الأعرا�ض اجلانبية عند تناول الطعام

ال�س�ؤال الرابع :هل يتوافق الغذاء مع احلدود امل�سموح بها
للمخاطر؟

نعم

اخلطوة الثانية :تقييم احتمال تعر�ض املت�سهلكني للمخاطر

ال

ظهور �أعرا�ض مر�ضية حمددة بعد تناول الطعام
امل�شتبه به

اخلطوة الرابعة :تو�صيف اخلطورة

الغذاء �آمن وال يتوافق مع
املوا�صفات القيا�سية

هل اخلطورة تهدد ال�صحة العامة ب�شكل كبري؟

يرجع �إىل منوذج اتخاذ القرار

�ضرورة ا�ستدعاء املنتج من الأ�سواق
21
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الخطوات المنطقية لتنفيذ قرار السحب واالستدعاء
وجود اعتقاد ب�أن هناك غذاء غري متوافق مع متطلبات �سالمة
الغذاء وغري �آمن حملي �أو م�ستورد وقد مت توزيعه بالأ�سواق

إجراءات اإلخطار (اإلبالغ) عن األغذية غير اآلمنة
ميكن حتديد �إجراءات الإبالغ يف حالة الإغذية
غري الآمنة فيما يلي

وقف توزيع الأغذية غري الآمنة وغري املطابقة
[ت�شكيل فريق العمل اخلا�ص بال�سحب واال�ستدعاء
جمع وحتليل جميع املعلومات والبيانات اخلا�صة باملنتج
وتوكيد اجلودة اخلا�صة بهذا املنتج
حتديد �صالحية هذا املنتج لال�ستهالك (با�ستخدام النموذجني
الأول والثاين)
غذاء غري �آمن

غذاء �آمن ومتوافق مع
املوا�صفات القيا�سية للغذاء

غذاء �آمن ولكن غري متوافق مع
املوا�صفات القيا�سية للغذاء

تخطر الأجهزة الرقابية

يتم التعامل مع الأمر على �أنه
�شكوى عادية

ا�ست�شارة اجلهات الرقابية الر�سمية
ب�ش�أن كيفية التعامل مع هذا الغذاء

و�صول الغذاء �إىل
امل�ستهلك

�أغذية غري �آمنة مل ت�صل
للم�ستهلك
�إخطار اجلهات الرقابية الر�سمية

�إخطار املت�أثرين (املوردين  -املوزعني  -جتار اجلملة
والتجزئة)
�إخطار امل�ستهلكني

الغذاء مل ي�صل �إىل
امل�ستهلك

•بدء عملية ا�ستدعاء الغذاء غري الآمن.
•يخطر جتار التجزئة.
•�إخطار امل�ستهلكني.
•�سحب الغذاء من منافذ التوزيع ومن حوزة امل�ستهلك
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�أغذية غري �آمنة و�صلت
للم�ستهلك

•يخطر جتار التجزئة.
•�سحب الغذاء من منافذ التوزيع.
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والب��د من تواف��ر بيانات حمددة للغ��ذاء غري الآمن تو�ضحه��ا املن�ش�أة
الغذائية عند ا�سرتجاع املنتج من املن�ش�آت املت�أثرة
�أمر طارئ
�سحب �أغذية (�أو ا�ستدعاء)
ا�سم ال�شركة املنتجة:
ا�سم املنتج الغذائي:
موا�صفات املنتج:
رقم كود الدفعة:
تاريخ ال�صالحية:
�أ�سباب ال�سحب �أو اال�ستدعاء:
كيف ميكن االت�صال بنا:
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ولكن عند ا�سرتجاع الأغذية غري الآمنة من امل�ستهلك تو�ضح املن�ش�أة
البيانات التالية
حتذير
ا�ستدعاء �أغذية غري �آمنة
ا�سم ال�شركة املنتجة:
ا�سم املنتج الغذائي:
موا�صفات املنتج:
رقم كود الت�شغيلة:

و�ضع �صورة للمنتج

كافة امل�شاكل املجودة يف الغذاء:
ماذا يجب �أن يفعل امل�ستهلك:
االعتذار عن �أي �إزعاج �أو م�ضايقة
عنوان ال�شركة وكيفية االت�صال بها
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 -3تقييم وإختبار خطة السحب واالستدعاء

•يجب �أن حتدد خطة ال�سحب واال�ستدعاء الفرتة الزمنية والأ�شخا�ص
امل�سئولني عن عملية التقييم.
•مراجعة خطة ال�سح���ب وتقييمها عن طريق عملية ا�ستدعاء �صورية
لتعديل اخلطة يف حالة وجود �أي م�شاكل �أو مالحظات.
•مراجعة قوائم االت�صال.

طرق �إخطار امل�ستهلكني

داخل املتاجر
بو�ضع �إعالنات يف �أماكن ي�سهل ر�ؤيتها
مثل :
•�أماكن الدفع.
•عند املداخل.
•على الأرفف التي تو�ضع عليها
منتجات مماثلة.
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الإعالنات املدفوعة
•يف ال�صحف.
•يف القنوات التليفزيونية املحلية.
•يف الف�ضائيات الأكرث انت�شار ًا.
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ثانيًا :اإلدارة :

تب���د�أ عملية �إدارة ا�سرتجاع الأغذية بتحديد نوعية الأغذية غري ال�صاحلة
وغري املطابقة طبقاً للأنظمة والت�شريعات واملوا�صفات املقررة.
ويتوىل عملية اال�ستدعاء من�سق فريق العمل ،وتت�ضمن:
األولية للمعلومات:
الخطوة األولى :اإلدارة َّ

ع���ن طريق احل�صول على معلومات دقيق���ة و�صادقة من م�صادر موثوق
بها مثل:
•موا�صفات املنتج.
•نوع املخاطر املوجودة.
•م�صادر خارجية:
 موردو اخلامات الغذائية.
 موردو مواد التعبئة والتغليف.
 اجلهات الرقابية.
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 املوزعون.
 �شكاوى العمالء.
 التقارير الإعالمية.
الخطوة الثانية :تطبيق نموذج اتخاذ القرار لتحديد
األغذية غير اآلمنة أو غير المطابقة للمواصفات:

يج���ب على فريق العمل اتباع منوذج �إتخاذ الق���رار الذي �سبق الإ�شارة
�إليه مما يتطلب من املن�ش�أة اتخاذ �إجراءات احرتازية لتحديد الأغذية غري
الآمنة با�ستخدام النموذجني الأول والثاين ال�سابق الإ�شارة �إليهما.
الخطوة الثالثة :تجميع المعلومات الخاصة بتوزيع
األغذية غير اآلمنة:

املعلوم���ات املبدئية التي ميكن ا�ستخدامه���ا لبداية عملية اال�سرتجاع قبل
جتميع كل البيانات هي:
•ا�سم الغذاء.
•و�صف الغذاء.
•كود الت�شغيلة.
•كمية الأغذية.
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•تفا�صيل التوزيع.
•و�صول الأغذية للم�ستهلك من عدمه.
الخطوة الرابعة :استرجاع األغذية من األسواق:

تقع م�سئولي���ة ا�سرتجاع الأغذية م���ن الأ�سواق على عات���ق منتجيها مع
مراعاة:
•�إخطار اجلهات الرقابية قبل بدء عملية اال�سرتجاع.
•تنفيذ خطة اال�سرتجاع بدون ت�أخري.
•املقارن���ة ب�ي�ن الكمية الت���ي مت �سحبه���ا والكمية الت���ي مت طرحها يف
الأ�سواق لقيا�س حجم الإجنازات.
•معرفة الكميات التي مت �إتالفها �أو التخل�ص منها بدون معرفة املن�ش�أة
من قبل املوزعني �أو امل�ستهلكني.
ويف حالة ا�سرتجاع الأغذية غري الآمنة للمن�ش�أة الغذائية يجب اتباع
ما يلي:
•الأغذي���ة غري الآمن���ة تو�ضع يف م�ست���ودع مرك���زي واحد �إال يف
حالة توزي���ع الأغذية على نطاق جغرايف كب�ي�ر فيجب توفري عدة
م�ستودعات.
30

•تخزين الأغذية غري الآمنة منف�صلة عن بقية الأغذية ال�سليمة.
•االحتف���اظ ب�سجالت دقيقة عن كمي���ة الأغذي���ة امل�سحوبة و�أكواد
التتبع اخلا�صة بها.
الخطوة الخامسة :االنتهاء من السحب واالستدعاء:

•�أف�ضل و�سيلة لقيا�س فاعلية عملية ال�سحب �أو اال�ستدعاء هو املقارنة
ب�ي�ن كمية الأغذية غ�ي�ر الآمنة التي مت توزيعها وب�ي�ن الكمية التي مت
ا�سرتجاعه���ا .ف�إذا مت ا�سرتج���اع معظم الكمي���ة و�أ�صبحت ال�صحة
العامة غري مهددة فهذا دليل على فاعلية اخلطة.
•�أما �إذا كان���ت الكمية املرجتع���ة قليلة ومازال هن���اك تهديد لل�صحة
العام���ة فيجب �إعادة العملي���ة بالكامل با�ستخ���دام �أ�ساليب وطرق
جديدة للو�صول للأغذية غري الآمنة.
الخطوة السادسة :التخلص من األغذية غير اآلمنة:

يج���ب التخل�ص من الأغذية غري الآمنة مبعرفة الإدارة العليا وبا�ست�شارة
اجلهات الرقابية.
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الخطوة السابعة :تقييم عملية السحب واالستدعاء:

عل���ى من�سق فريق العم���ل ومبعاونة الفريق املخت����ص واجلهات اخلارجية
(موزعني  ،حمالت بيع بالتجزئة) املعنية كتابة تقرير نهائي.
التقرير النهائي السترجاع األغذية غير اآلمنة

عنا�صر التقرير النهائي:
•حتليل �سب���ب امل�شكلة والإجراءات التي يج���ب اتباعها على املدى
القريب والبعيد لتجنب تكرار مثل هذه امل�شكلة.
•فاعلية عملية اال�سرتجاع مقارنة باخلطة.
•كفاءة عملية الإت�صاالت.
•مراجعة الهيكل الإداري للمن�ش�أة وتعديل بع�ض الوظائف والأدوار
�إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
•مراجعة ملف ت�سجيل العمليات.
•تقدير قيمة القرارات احلرجة التي مت اتخاذها خالل العملية.
•نتائ���ج الفحو�صات والتحليالت التي �أجريت على الأغذية املرجتعة
من الأ�سواق.
•�أخذ �أي تعديالت م�ستقبلية للخطة يف االعتبار.
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وي�صف التقرير النهائي ك ًال من:
•الظروف التي دفعت �إىل ا�سرتجاع الأغذية.
•مدى و�أماكن توزيع الأغذية غري الآمنة.
•نتائج مف�صلة عن التقييم.
•ن�سخ من االت�صاالت مع العميل املبا�شر �أو مع امل�ستهلكني.
•جتميع كل ما كتب �أو ن�شر عن املن�ش�أة يف الإعالم.
•طرق التخل�ص م���ن الأغذية غري الآمنة وما يثب���ت التخل�ص الآمن
منها.
•تو�صيات للتطوير والتح�سني.
•يجب �أن تقوم الإدارة العليا بالتوقيع على التقرير النهائي والت�أكيد
�أن كل التو�صيات �سوف يتم تنفيذها يف خالل �إطار زمني حمدد.

***
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