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�أولت حكومة خادم احلرمني ال�شريفني متمثلة يف وزارة ال�شئون البلدية والقروية
اهتمامها لتطبيق �أحدث النظم وهو نظام �إدارة �سالمة الغذاء وفق املوا�صفة القيا�سية
الدولية "الأيزو  "2005 : 22000بجميع املن�ش�آت الغذائية باململكة �سوا ًء كانت م�صانع
مواد غذائية �أو فنادق �أو مطاعم �أو مطابخ �إعا�ش���ة وكل ما له عالقة بتلك املن�ش�آت من
املوردي���ن �أو القائمني بعمليات النقل والتوزيع؛ وذلك لإنتاج غذاء �آمن ،واملحافظة
على املعايري الدولية لإنتاج وت�ص���نيع الأغذية حيث ي�شهد العامل اليوم ع�صراً يقوم
على التنمية والإنتاج ،فجودة و�سالمة الغذاء مل تعد م�س�ألة ترف �أو كماليات ولكن
�أ�ص���بحت م�س����ألة حيوية لكل الدول وخ�صو�ص���اً يف الوقت احلايل لظه���ور اتفاقية
منظمة التجارة العاملية التي تزول من خاللها احلواجز اجلمركية للمنتجات الغذائية.
ف�أ�ص���بحت املوا�ص���فات القيا�س���ية الدولية (مثل الأيزو  9001والأي���زو  22000وما
يتبعها من موا�ص���فات مثل الأيزو  22005التي تخت����ص بتتبع املنتج والأيزو 22004
التي تخت�ص بتطبيق موا�ص���فة الأيزو  22000والأيزو  22003التي تخت�ص بعمليات
مراجع���ة الأيزو  )22000هي �أهم العوائق الفني���ة التي تعتمد عليها اتفاقيات التجارة
الدولية " "TBTواتفاقية املعايري ال�ص���حية وال�صحة النباتية " ،"SPSوال ت�ستطيع
�أي من�ش����أة غذائي���ة من �أي دولة يف العامل البقاء يف املناف�س���ة العاملية �إال باحل�ص���ول
على �شهادة بتطبيقها للموا�صفات القيا�سية العاملية لنظم �إدارة جودة و�سالمة الغذاء
التي �أ�صبحت من �أهم �أ�س�س ت�صدير املنتجات الغذائية للخارج.
لذلك مت �إعداد هذا الدليل الذي يو�ض���ح �أهم النقاط املنوطة مبهام اجلهة امل�شرفة
على تطبيق نظام �إدارة �سالمة الغذاء والتي تت�ضمن :الباب الأول الذي ي�شتمل على
�أهم التعريفات اخلا�صة ب�س�ل�امة الغذاء ،والباب الثاين الذي ي�شتمل على متطلبات
تطبيق نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء ،والباب الثالث الذي يو�ضح كيفية تطبيق النظام،
والب���اب الرابع الذي ي�ش���تمل على قوائم فح�ص املن�ش����آت الغذائية املطبقة للنظام،
والباب اخلام�س الذي ي�ش���تمل على �أمثلة للإجراءات الت�صحيحية عند حدوث فقد
ال�سيطرة على نقاط التحكم احلرجة.

والله ويل التوفيق
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وكالة الوزارة للشئون البلدية
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الباب األول:
تعاريف

جودة الغذاء «: »Food quality
حم�ص���لة جمموعة م���ن اخلوا�ص التي ميكن به���ا حتديد مدى قابلية ه���ذا الناجت لدى
امل�ستهلك� ،أو هي حتقيق �أق�صى رغبات للم�ستهلك يف املنتج الغذائي.
جودة ت�صميم ال�سلعة «: »Quality of design
مقدار ما ميكن �أن تناله رتبه معنية من �سلعة من ر�ضاء النا�س عامة .
جودة التطابق «: »Quality of conformance
عبارة عن مدى مطابقة ال�سلعة ملوا�صفات �سبق حتديدها .
مراقبة اجلودة «: »Quality control
املحافظة على اجلودة يف م�ستوى قبولها لدى امل�ستهلك.
مراقبة اجلودة ال�شاملة «: »Total quality control
مراقبة امل���واد اخلام واخلام���ات والعمال واملاكين���ات والنقل والتخزين والت�س���ويق
للح�صول على منتج نهائي ذي جودة يتقبلها امل�ستهلك.
�سيا�سة اجلودة «: »Quality policy
جمموعة من اال�ش�ت�راطات والتعليمات والتوجيهات التي حتددها املن�ش����أة يف جمال
جودة الأغذية واملعدة م�سبقاً بوا�سطة الإدارة العليا للمن�ش�أة.
�إدارة اجلودة «: »Quality management

�إدارة اجلودة ال�شاملة «: »Total quality management
اجتاه امل�ؤ�س�س���ة نحو �إدارة اجلودة بالتح�س�ي�ن امل�س���تمر للجودة .و�أحيانا يطلق عليها
الرقابة ال�ش���املة على اجلودة وه���ى املفهوم احلديث لرقابة اجلودة ،وهو ي�ش�ي�ر �إىل
مراقبة جودة الغ���ذاء ابتدا ًء من التخطيط للجودة ،جودة الت�ص���ميم ،جودة املواد
اخلام واخلامات ،العمال ،املاكينات ،الإدارة ،النقل ،التخزين ،الت�س���ويق ،خدمة ما
بعد البيع.
توكيد اجلودة «: »Quality assurance
جمموعة م���ن الإجراءات املخطط���ة واملنطقية الالزم���ة لتوفري الثقة املنا�س���بة للمنتج
لتلبية احتياجات حمددة ،وت�شمل( :التقومي امل�ستمر للكفاءة والفاعلية ،الإجراءات
الت�صحيحية يف الوقت ال�صحيح ،التغذية العك�سية) .
خطة اجلودة «: »Quality plan
وثيقة تف�ص���يلية للإجراءات العملية النوعية للجودة واملوارد املخ�ص�صة لها وترتيب
ت�سل�سل �أن�شطتها لتحقيق جودة منتج معني.
نظام اجلودة «: »Quality system
الهي���كل التنظيمي وامل�س���ئوليات والطرق والعملي���ات و�إج���راءات العمل واملوارد
املخ�ص�صة لتو�ضيح م�سئوليات �إدارة اجلودة.
املوا�صفة «: »Specification
وثيقة معتمدة لتطبيق اال�شرتاطات واخل�صائ�ص والأنواع ملنتج معني �أو طريقة معينة،
وهى ت�ص���در لتحديد املعامالت مثل العقوبات واجلزاءات والغرامات وخالفه التي
توقعها اجلهات الت�شريعية ذات ال�سلطة على املن�ش�آت الغذائية.

املهام ال�شاملة لإدارة املن�ش�أة لتحديد وتنفيذ �سيا�سة اجلودة.
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املوا�صفات القيا�سية امللزمة «: »Mandatory standard specification
موا�ص���فات �صدر ب�ش�أنها قرار وزاري لإلزام املنتجني بتطبيقها نظراً الرتباطها ب�صحة
و�س�ل�امة و�أمن امل�ستهلك والبيئة و�ضماناً لال�ستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات مبا
يعود على املجتمع بالفائدة.
�سل�سلة اجلودة «: »Quality chain
ت�سل�س���ل مفهوم اجلودة من خالل جميع الأ�ش���خا�ص والعمليات الت�صنيعية باملن�ش�أة
بدءاً من املوردين �إىل العمالء وامل�ستهلكني.
مراجعة اجلودة «: »Quality audit
تعنى الفح�ص الدوري ب�صفة منتظمة للوقوف على مدى االلتزام ب�أن�شطة اجلودة كما
هو خمطط لها من �إجراءات ،وهل هذه الإجراءات حتقق الغر�ض منها؟.
وثائق اجلودة «: »Quality documents
تتطلب نظم اجلودة توافر التوثيق ال�سليم ملتابعة نتائج جودة املنتج ومدى فعالية نظام
�إدارة اجلودة وهذه الوثائق ت�ص���در على �ش���كل كتيبات ،طرق ،تعليمات� ،أ�شكال،
�سجالت ،ر�سومات ،ملفات.
دليل اجلودة «: »Quality manual
الوثيقة الأ�سا�س���ية امل�س���تخدمة للإر�ش���اد والتطبيق لنظام �إدارة اجلودة .وهو ي�صف
ب�إيجاز كل عنا�صر نظام اجلودة الذي حتتاجه املن�ش�أة لتلبية احتياجات اجلودة.
�سجالت اجلودة «: »Quality records
�س���جالت م�ص���ممة لتو�ض���يح نتائج اجلودة املحددة للمنتج النهائي و�أثناء الت�صنيع
وللتحق���ق من التنفي���ذ الفعال لنظام �إدارة اجلودة  .وتوفر �س���جالت اجلودة الدليل
على و�صول جودة املنتج �إىل امل�ستوى املطلوب .
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وثائق التدريب «: »Training documents
وثيقة لنظام �إدارة اجلودة يو�ضح فيها احتياجات تدريب العاملني يف املجاالت التي
حتتاج �إىل مهارات معينة تخدم �إجراءات تطبيق متطلبات جودة و�سالمة الغذاء.
تعليمات العمل «: »Work instructions
وثيقة لنظام �إدارة اجلودة تو�ض���ح طريقة القيام بالعمل بطريقة تف�ص���يلية ووا�ض���حة
لو�ص���ف طريقة �أداء العمل وم�س���توى اجل���ودة املطلوب ،ويج���ب �أن تكون مكتوبة
ب�أ�سلوب مب�سط و�سهل الفهم بالن�سبة للعمال عند �أدنى م�ستوى.
االعتماد « : »Accreditation
عملية اعتماد امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة على �أنها مطابقة ملتطلبات املوا�صفات الدولية حيث
تقوم �إحدى اجلهات املرخ�ص لها بذلك واملعتمدة دولياً بتقييم امل�ؤ�س�سات �أو املن�ش�آت
للت�أكد من �أن نظام اجلودة مطبق فع ًال فتقوم باعتماد ذلك ومنحها ال�ش���هادة اخلا�صة
باملوا�صفة املطبقة.
غذاء �آمن «: »Safe food
الغذاء اخلايل من امللوثات واملخاطر والذي ال ي�س���بب �أي �ض���رر �أو مر�ض للإن�سان
�سواء على املدى القريب �أو البعيد.
�سالمة الغذاء «: »Food safety

�ض���مان �أال تت�س���بب الأغذية يف الإ�ض���رار بامل�س���تهلك عند �إعدادها �أو تناولها طبقاً
لال�ستخدام املق�صود منها.

ملوث «: »Contaminant
�أي عامل بيولوجي �أو كيميائي �أو �إ�ش���عاعى �أو مواد غريبة مل يتعمد �إ�ض���افتها للغذاء
فت�ؤثر على �سالمة الغذاء �أو مالئمته لال�ستهالك الآدمي.
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تاريخ انتهاء ال�صالحية «:»Expiry Date
التاريخ ال���ذي يحدد نهاية فرتة ال�ص�ل�احية حتت الظروف املح���ددة للتعبئة والنقل
والتخزين ملادة غذائية.
�أمرا�ض تنتقل عن طريق الغذاء «:»Food borne diseases
�أي مر�ض م�ص���دره الغذاء �أو امل���اء �أو ينتج عن تناول غذاء يحتوي على م�س���ببات
الأمرا�ض التي قد ت�صيب الإن�سان.
�أغذية عالية اخلطورة «:»High Risk Foods
الأغذية التي ت�س���اعد على منو وتكاثر البكترييا التي ق���د تدخل ك�أحد املواد اخلام يف
العملي���ة الت�ص���نيعية مثل احلليب ،البي�ض ،اللحوم  ،الأ�س���ماك  ،اخل�ض���روات  ،وال
ت�ش���مل الأغذية احلام�ضية ( ذات � pHأقل من  )4.6ولكنها ت�شمل �أي�ضا الأغذية التي
مت تداولها على درجة حرارة غري منا�سبة.
التفتي�ش الغذائي «:»Food Inspection
عملية فح�ص منتجات الأغذية ونظم �إنتاجها بوا�س���طة �س���لطة رقابية بغر�ض التحكم
يف املواد ال َّأولية وعملية الت�ص���نيع والتوزيع واملنتجات حتت الت�ص���نيع ،واملنتجات
النهائية للتحقق من مطابقتها للمتطلبات اخلا�صة بحماية امل�ستهلك وال�صحة العامة.
ال�شئون ال�صحية للأغذية «:»Food Hygiene
الإجراءات التي ت�ؤمن بها �ص���حة الغذاء و�س�ل�امته ومالءمته لال�س���تهالك يف جميع
مراحل �إنتاجه وحت�ضريه وت�صنيعه وتوزيعه وتقدميه.
النظافة وال�صحة ال�شخ�صية «:»Personal Hygiene
نظافة ج�س���م الفرد خا�صة �أجزاء اجل�س���م التي قد ت�ساعد يف تلوث الغذاء مثل اجللد
والأيدي وال�ش���عر والعني والفم والأنف واجلهاز التنف�سي وخملفات الأع�ضاء التي
قد تلوث الغذاء من خالل نقل امليكروبات بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
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اختبارات الك�شف ال�سريعة «:»Rapid Detection Methods
اختبارات غري تقليدية �س���ريعة للك�ش���ف عن امللوثات ،والت�أكد م���ن متام �أداء بع�ض
عمليات الت�ص���نيع ،مثل الب�س�ت�رة ،الطهي ،اللحوم ،جودة املاء ،الك�ش���ف عن بقايا
امل�ضادات احليوية واملبيدات الكيماوية وال�سموم الفطرية يف الأغذية.
برامج املتطلبات الأ َّولية «(:»Prerequisite Programs (PRP

ال�شروط الأ�سا�سية والأن�شطة ال�ضرورية للمحافظة على البيئة ال�صحية خالل �سل�سلة
الغذاء واملنا�س���بة لإنت���اج وتداول وت�أمني منتج نهائي �آمن لال�س���تهالك الآدمي حيث
تعتم���د برامج املتطلب���ات الأ ًّولية املطلوبة على املرحلة من �سل�س���لة الغذاء التي تعمل
فيها امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة ونوعها ،مثل (ممار�سات الزراعة اجليدة « ،»GAPممار�سات
الت�صنيع اجليد « ،»GMPممار�سات الت�شغيل ال�صحية القيا�سية «. )»SSOP

يتحكم «:»Control
يتخذ كافة الإجراءات الالزمة ل�ض���مان ومداومة االمتث���ال للمعايري املقررة يف خطة
الها�سب.
مقيا�س التحكم «:»Control Measure
�إجراء �أو �إجراءات ت�ستعمل بغر�ض منع �أو ا�ستبعاد خطر يهدد �سالمة الغذاء �أو تقليله
�إىل احلدود امل�سموح بها.
م�صدر اخلطر «:»Hazard
يعني وجود م�صدر تلوث غري مقبول ويكون ذو طبيعة حيوية كنحوو تكاثر (الأحياء
الدقيقة) �أو كيميائية (التلوث باملركبات الكيميائية واملبيدات والعنا�صر املعدنية الثقيلة
ال�سامة) �أو فيزيائية (مثل الأج�سام الغريبة �أو �أجزاء احل�شرات �أو الأتربة) وت�ؤثر على
�سالمة الغذاء ومن ثم �صحة امل�ستهلك يف حالة عدم التحكم فيها.
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حتليل م�صادر اخلطر «:»Hazard Analysis
عبارة عن جتميع وتقييم املعلومات اخلا�ص���ة مبختلف م�ص���ادر اخلط���ر التي لها عالقة
باملنتج الغذائي وت�ؤثر على �سالمة املنتج مما ي�ؤثر على �صحة امل�ستهلك.
خطوة ت�صنيعية «:»Production Step

خطوة داخل املرحلة الت�صنيعية للمنتج الغذائي بداي ًة من ا�ستالم املواد ال َّأولية وحتى
الو�صول �إىل املنتج النهائي.

نقطة حتكم حرجة «:»Critical Control Point
نقطة من نقاط العملية الت�ص���نيعية للمنتج الغذائي عند التحكم فيها ميكن الق�ض���اء �أو
احلد �أو تقـليل اخلطر �سواء بيولوجي �أو كيميائي �أو طبيعي �إىل امل�ستوى املقبول له �أو
نقطة داخل العملية الت�ص���نيعية عند عدم التحكم فيها ميكن �أن يحتوى املنتج الغذائي
على م�صدر من م�صادر اخلطر املختلفة وي�صبح �ضاراً ب�صحة امل�ستهلك.
احلدود احلرجة «:»Critical limits
حدود �أو معايري كيميائية �أو طبيعية �أو ميكروبيولوجية يجب حتقيقها لكل مقيا�س حتكم
عند نقطة التحكم احلرجة وهى قيم تو�ض���ع لتو�ضح احلد الفا�صل بني قبول �أو رف�ض
املنتج الغذائي �أو بني الغذاء الآمن وغري الآمن.
الإجراءات الت�صحيحية «:»Corrective Actions
�إج���راءات يجب اتباعها عند حدوث انحراف عند �إح���دى نقاط التحكم احلرجة �أو
عندم���ا تظهر نظ���م املراقبة �أن نقاط التحك���م احلرجة �أخفق���ت يف التحكم يف اخلطر
والو�صول �إىل احلدود احلرجة املو�ضوعة لها.
االنحراف «:»Deviation
ف�ش���ل نقاط التحكم احلرجة يف الو�صول �إىل احلدود احلرجة لكل م�صدر من م�صادر
اخلطر املحتملة املو�ضوعة لها.
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خمطط م�سار العمليات الت�صنيعية «:»Flow diagram

ر�سم تخطيطي ميثل م�س���ار العملية الت�صنيعية للمنتج الغذائي بداي ًة من ا�ستالم املواد
ال َّأولية حتى احل�صول على املنتج النهائي.
املراقبة �أو اال�ستبيان «:»Monitoring
مراقبة نقاط التحكم احلرجة لتو�ضيح �أنها حتت ال�سيطرة.
خطة ها�سب «:»HACCP plan
وثيقة مكتوبة وم�س���جلة مت تكوينها مبعرفة فريق ها�سب تعتمد على �أ�سا�سيات ومبادئ
ها�س���ب وت�شمل خطوات حمددة يجب اتباعها للتحكم يف م�صادر اخلطر التي تهدد
�سالمة الغذاء خالل مراحل �إنتاجه.
فريق �سالمة الغذاء «:»Food Safety Team
جمموعة من الأ�ش���خا�ص متعددي امل�ؤهالت وامل�س���ئولني عن تخطي���ط وتنفيذ نظام
�إدارة �سالمة الغذاء داخل املن�ش�أة الغذائية.
�شجرة اتخاذ القرار «:»CCP decision tree
جمموعة من الأ�س���ئلة املتتابعة ميكن من خاللها حتديد ما �إذا كانت اخلطوة الت�ص���نيعية
نقطه حتكم �أم ال.
اال�ستدعاء «:»Recall
عملية نزع �أو �إزالة املنتج���ات الغذائية من البيع؛ لعدم مطابقتها للمتطلبات النظامية
لل�سالمة �أو معايري امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة.
التحقق «:»Verification
تطبيق الطرق والتدابري واالختبارات وغريها من عمليات التقييم بالإ�ضافة �إىل الر�صد
لتحديد مدى االمتثال خلطة نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
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ال�صالحية «:»Validation
احل�صول على برهان وا�ضح على مدى فاعلية نظام �إدارة �سالمة الغذاء ومدى حتقيق
الأهداف املطلوبة من تطبيقه داخل املن�ش�أة الغذائية.
وثائق نظام ها�سب «:»HACCP System Documents
جميع الأوراق وامل�س���تندات وال�س���جالت التي ت�س���تخدم يف توثيق نظام ها�س���ب
وتت�ضمن الأدلة والإجراءات والتعليمات.
م�ستوى الهدف «:»Target level
قيمة تو�ض���ع ملقيا�س التحكم ميكن من خاللها التحكم فى الأخطار عند نقاط التحكم
احلرجة داخل العملية الت�صنيعية.

خماطر «:»Risk
مدى �شده الت�أثري ال�ضار احلادث �أو املحتمل على �صحة الإن�سان؛ نتيجة لوجود خطر
معني بالغذاء.
�إدارة املخاطر «:»Risk Management
عملية و�ض���ع ال�سيا�س���ات والبدائل على �ض���وء نتائ���ج تقييم املخاط���ر واالختيار بني
خيارات الرقابة املنا�سبة وتنفيذها عند ال�ضرورة  ،مبا يف ذلك التدابري التنظيمية.
الإبالغ عن املخاطر «:»Risk Communications
تبادل املعلومات والآراء بطريقة تفاعلية عن املخاطر بوا�سطة العاملني يف تقييم املخاطر
و�إدارتها وامل�ستهلكني و�سائر الأطراف املعنية .

احلدود امل�سموح بها �أو الت�سامح «:»Tolerance
قيمة تك���ون يف حدود ما بني م�س���توى اله���دف « »Target levelواحلدود احلرجة
«.»Critical limit
معيار «:»Criterion
مقيا�س كمي �أو نوعي يعتمد عليه يف اتخاذ القرار ويتعلق بخا�صية طبيعية مثل الزمن
ودرجة احلرارة� ،أو كيميائية مثل درجة احلمو�ض���ة �أو درجة الن�شاط املائي� ،أو حيوية
(ميكروبية مثل البكترييا والفريو�سات وغريها) �أو ح�سية مثل اللون والطعم والرائحة
والقوام.
املراجعة «:»Audit
فح�ص دوري داخلي وخارجي؛ للت�أكد من �أن نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء يعمل كما
هو موثق بالوثائق وال�سجالت.
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الباب الثاني
متطلبات نظام إدارة
سالمة الغذاء
(األيزو )2005:22000
الفصل األول
نظام إدارة
سالمة الغذاء

 .1متطلبات عامة

يجب على املن�ش����أة �أن تن�ش���ئ وتوثق وتطبق وحتافظ على نظام �إداري فعال ي�ض���من �سالمة
الغذاء ال���ذي تنتجه وتعمل على حتديثه عند ال�ض���رورة تبعاً ملتطلبات املوا�ص���فة القيا�س���ية
الدولية (الأيزو .)2005 : 22000
كما يجب على املن�ش����أة �أن حتدد املجال الذي ي�ش���مله النظام وه���ذا املجال يجب �أن يحدد
املنتجات والعمليات الإنتاجية ومواقع الإنتاج التي تخ�ضع للنظام.
وبالتايل يجب على املن�ش�أة �أن:
�أ .تت�أك���د من �أن املخاطر التي تهدد �س�ل�امة املنتج قد مت حتديده���ا وتقييم مدى خطورتها
وو�ضع ال�ضوابط التي متنع حدوث �ضرر للم�ستهلك من هذه املنتجات �سواء ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر.
ب .تعمل على تبادل املعلومات اخلا�صة ب�سالمة الغذاء التي تنتجه مع باقي اجلهات املعنية
يف �سل�سلة �إنتاج الغذاء.
ج .تعمل على تبادل املعلومات اخلا�ص���ة بتطوير وتطبيق وحتديث النظام داخل امل�ؤ�س�سة
�إىل احلد الالزم للت�أكد واالطمئنان على تطبيق متطلبات املوا�ص���فة القيا�س���ية الدولية
(الأيزو  )2005 : 22000ل�ضمان �سالمة املنتج.

18

د .تقوم بعمل تقييم دوري للنظام وحتديثه عند ال�ض���رورة للت�أكد من �أن النظام يعك�س
�أن�ش���طة �أق�س���ام املن�ش����أة ودمج املعلومات الأكرث حداثة عن خماطر �س�ل�امة الغذاء
اخلا�ضعة للتحكم.
وحينما تختار املن�ش����أة جه���ة خارجية لت�أدية �أي عملية قد يكون لها �أثر حمتمل على �س�ل�امة
املنتج ف�إنه يجب على امل�ؤ�س�سة �أن ت�ضع ال�ضوابط الكفيلة بال�سيطرة على مثل هذه العمليات.
و�أن حتدد وتوثق مثل هذه العمليات يف النظام.
 .2متطلبات الوثائق

تت�ضمن وثائق �إدارة �سالمة الغذاء ما يلي:
�أ .بيان موثق ل�سيا�سة �سالمة الغذاء وما يرتبط بهذه ال�سيا�سة من �أهداف.
ب .الإجراءات وال�سجالت املوثقة املطلوبة يف هذا النظام.
ج .الوثائق التي حتتاجها املن�ش�أة ل�ضمان التطوير والتطبيق والتحديث الفعال للنظام.

�ضبط الوثائق
يجب �ضبط الوثائق املطلوبة للنظام وال�سجالت وهي نوع خا�ص من الوثائق يجب �ضبطها
طبقاً للمتطلبات الواردة يف (�ضبط ال�سجالت).
كما يجب �أن يَ ْ�ض َمن �ضبط الوثائق �أن جميع التعديالت املقرتحة متت مراجعتها قبل تطبيقها
لتقدير ت�أثرياتها على �سالمة الغذاء وعائدها على النظام.
و�إن�شاء �إجراء موثق يحدد ال�ضوابط ال�ضرورية للنقاط التالية :
 .1اعتماد الوثائق للمالئمة قبل �إ�صدارها.
 .2مراجعة وحتديث الوثائق عند ال�ضرورة و�إعادة اعتمادها.
 .3الت�أكد من متييز التعديالت واملراجعات ال�سارية للوثائق.
 .4الت�أكد من �أن الإ�صدارات املنا�سبة للوثائق املطبقة موجودة يف �أماكن ا�ستخدامها.
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 .5الت�أكد من �أن الوثائق وا�ضحة ومقروءة وميكن متييزها.
الفصل الثاني

� .6ضمان متييز الوثائق خارجية امل�صدر والتحكم يف �أ�سلوب توزيعها.

مسئوليات اإلدارة

 .7منع اال�س���تخدام غري املق�ص���ود للوثائق امللغاة واتباع �أ�س���لوب منا�سب لتمييزها يف
حالة احلاجة للتحفظ عليها لأي �سبب.

�ضبط ال�سجالت
يجب �إن�شاء ال�س���جالت واملحافظة عليها لتقدمي الربهان على املطابقة للمتطلبات والت�شغيل
الفعال للنظام و�أن تظل �س���جالت اجلودة وا�ضحة و�سهلة التمييز واال�سرتجاع بالإ�ضافة �إىل
�إن�ش���اء �إجراء موثق لتحديد ال�ض���وابط الالزمة لتمييز وتخزين وحماية وا�س�ت�رجاع وفرتة
احلفظ والتخل�ص من ال�سجالت.

أوالً :التزامات اإلدارة

يجب على الإدارة العليا �أن تربهن على التزامها بتطوير وتطبيق نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء
والتح�سني امل�ستمر عن طريق:
 .1تو�ضيح �أن �سالمة الغذاء مدعومة من قبل �أهداف عمل املن�ش�أة.
�	.2إبالغ املن�ش����أة عن م���دى �أهمية التوافق مع متطلبات هذه املوا�ص���فة القيا�س���ية و�أي
متطلبات تنظيمية �أو �أي متطلبات �أخرى تتعلق ب�سالمة الغذاء.
 .3و�ضع �سيا�سة ل�سالمة الغذاء.
 .4تنفيذ مراجعات الإدارة.
 .5الت�أكد من توافر املوارد.
ثانيًا :وضع سياسة سالمة الغذاء

يجب على الإدارة العليا �أن حتدد وتُ َو ِّثق �سيا�س���ة ل�سالمة الغذاء وتكون قادرة على التطبيق
وعليها الت�أكد من �أنها :
 .1منا�سبة للدور الذي تقوم به املن�ش�أة يف �سل�سلة الغذاء.
 .2تت�ضمن االلتزام باملطابقة مع املتطلبات التنظيمية والت�شريعية ومتطلبات �سالمة الغذاء
املتفق عليها ب�شكل متبادل مع امل�ستهلكني.
 .3معلنة ومطبقة وحمافظ عليها من جميع العاملني باملن�ش�أة.
 .4تراجع دورياً ال�ستمرارية مالءمتها.
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�	.5إجراء الإت�صال ب�شكل كاف.
 .6مدعمة ب�أهداف ميكن قيا�سها.
ثالثًا :التخطيط لنظام إدارة سالمة الغذاء

يجب على الإدارة العليا الت�أكد من:
�	.1أن عملية التخطيط التي اتبعت لو�ضع نظام �إدارة �سالمة الغذاء قد ا�ستوفت املتطلبات
العامة للنظام وال�س���ابق الإ�ش���ارة �إليها بالباب الثاين على �أن تكون متفقة مع �أهداف
املن�ش�أة التي تدعم �سالمة الغذاء.
�	.2أن وحدة النظام �ستظل حمفوظة عندما تخطط وتطبق �أي تعديالت يف النظام.
رابعًا :المسئوليات والصالحيات

يجب على الإدارة العليا الت�أكد من حتديد امل�سئوليات وال�صالحيات لكل امل�ستويات و�إعالنها
داخل املن�ش�أة ل�ضمان فعالية الت�شغيل واملحافظة على النظام .وعلى جميع الأ�شخا�ص داخل
املن�ش����أة �أن يبلغوا عن �أي م�شكلة بالنظام للم�س���ئولني .كما يجب حتديد وا�ضح للأ�شخا�ص
ذو امل�سئوليات وال�صالحيات لبدء ت�سجيل الإجراءات.
خامسًا :رئيس فريق سالمة الغذاء

يُ َعينِّ رئي�س فريق �س�ل�امة الغذاء مبعرفة الإدارة العليا للمن�ش�أة ويتوىل امل�سئوليات وتكون له
ال�صالحيات الآتية:
�	.1إدارة فريق �سالمة الغذاء وتنظيم عمله .
� .2ضمان ا�ستيفاء املتطلبات التدريبية والتعليمية لأع�ضاء فريق �سالمة الغذاء .
 .3الت�أكد من عمل وتطبيق النظام باملن�ش�أة .
�	.4أن النظام يعمل كما هو خمطط له وحمافظ عليه ويتم حتديثه با�ستمرار.
 .5رفع التقارير للإدارة العليا يو�ضح فيها مدى كفاءة ومالءمة النظام املطبق.
 .6االت�صال املتبادل مع الأطراف اخلارجية ب�ش�أن ما يتعلق ب�سالمة الغذاء.
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سادسًا :االتصاالت

 .1االت�صاالت اخلارجية:
ل�ضمان توافر املعلومات الكافية بني جميع امل�شاركني يف �سل�سلة الغذاء فيما يخت�ص ب�سالمة
الغذاء على املن�ش�أة �أن تن�شئ وتطبق وحتتفظ برتتيبات فعالة للتوا�صل مع:
�أ .املوردين واملتعهدين.
ب .املتعامل�ي�ن (العمالء �أو امل�س���تهلكني) فيما يتعل���ق مبعلومات عن املنتج (�إر�ش���ادات
اال�س���تخدام ،متطلبات التخزين والفرتة املنا�س���بة للحف���ظ) �أو حتقيقات �أو عقود �أَو
طلبات التعديل وتعليقات العمالء مبا فيها �شكاوى امل�ستهلكني واملتعاملني.
ج .ال�سلطات الت�شريعية والتنظيمية والرقابية.
د�	.أي من�ش�أة �أخرى لها ت�أثري �أو تت�أثر بفعالية �أو حتديث النظام.
هـ .يجب �أن تنظم املعلومات املتح�ص���ل عليها من خالل االت�ص���ال اخلارجي �إىل النظام
�ضمن مدخالت مراجعة الإدارة للم�ساهمة يف حتديث النظام.
كما يجب �أن توفر مثل هذه االت�صاالت املعلومات عن �سالمة منتجات املن�ش�أة التي قد تكون
ذات �ص���لة مبنتجات من�ش�آت �أخرى يف �سل�سلة الغذاء خ�صو�ص���اً فيما يتعلق مبخاطر �سالمة
الغذاء التي يجب �أن ي�س���يطر عليها مبعرفة تلك املن�ش�آت يف ال�سل�سلة واالحتفاظ ب�سجالت
ه���ذه االت�ص���االت اخلارجية .وحتديد م�س���ئولية و�س���لطات الأف���راد املعنيني باالت�ص���االت
اخلارجية.

 .2االت�صاالت الداخلية:
تقوم املن�ش�أة بو�ض���ع وتطبيق واالحتفاظ باال�ستعدادات الفعالة لالت�صاالت مع �أفراد لديهم
معلومات وبيانات تتعلق ب�سالمة الغذاء.
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يجب �أن يطلع فريق �سالمة الغذاء يف املن�ش�أة على:
�أ .املنتجات احلالية واجلديدة.
ب .املواد اخلام واملكونات املختلفة.
ج .نظام الإنتاج واملعدات امل�ستخدمة.
د� .صاالت الإنتاج و�أماكن املعدات والبيئة املحيطة.
هـ .برامج التنظيف والتطهري والتعقيم.
و�	.أنظمة التغليف والتخزين والتوزيع.
ز .امل�ستوى الت�أهيلي للأ�شخا�ص �أو تعديل �أي �صالحيات �أو �سلطات لأي منهم.
ح .املتطلبات الت�شريعية والتنظيمية والرقابية.
ط .املعلومات املتعلقة بالأخطار التي تهدد �س�ل�امة الغذاء وكيفية التحكم فيها وال�سيطرة
عليها.
ي .متطلبات املتعاملني مع املن�ش�أة.
ك .ا�ستف�سارات من �أي جهة خارجية مهتمة باملن�ش�أة.
ل .ال�شكاوى املتعلقة ب�سالمة املنتج.
م�	.أي عوامل �أخرى ذات ت�أثري على �سالمة الغذاء.
سابعًا :االستعداد واالستجابة للطوارئ

يجب �أن تقوم الإدارة العليا بو�ضع وتطبيق واالحتفاظ ب�إجراءات ملواجهة حاالت الطوارئ
واحلوادث املحتملة التي قد يكون لها ت�أثري على �س�ل�امة الغذاء ،وذات العالقة بدور املن�ش�أة
يف �سل�سلة الغذاء (مثل انقطاع التيار الكهربائي عن املن�ش�أة).

ثامنًا :مراجعة اإلدارة

يج���ب عل���ى الإدارة العليا مراجعة نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء املطبق باملن�ش����أة على فرتات
حمددة ل�ض���مان ا�س���تمرارية املالئمة والكفاية والفاعلية على �أن ت�ش���مل هذه املراجعة تقييم
فر�ص التح�س�ي�ن واحلاجة لتغيري النظام خ�صو�ص���اً �سيا�س���ة �س�ل�امة الغذاء وكذلك مراجعة
�سجالت ووثائق النظام اخلا�صة بالإدارة.

 .1مدخالت املراجعة
يجب �أن ت�شتمل مدخالت مراجعة الإدارة على ما يلي:
�أ�	.أن�شطة املتابعة التي �أ�سفرت عنها املراجعات ال�سابقة .
ب .حتليل النتائج التي مت احل�صول عليها من عمليات التحقق.
ج .امل�ستجدات التي قد ت�ؤثر على �سالمة الغذاء.
د .حاالت الطوارئ واحلوادث وا�ستدعاء املنتج.
هـ .نتائج مراجعة عمليات حتديث النظام.
و .مراجعة �أن�شطة االت�صاالت مبا فيها �شكاوى امل�ستهلكني والعمالء.
ز .املراجعات اخلارجية �أو التفتي�ش.

 .2خمرجات املراجعة
يجب �أن ت�شتمل خمرجات مراجعة الإدارة على �أي قرارات �أو �أفعال لها عالقة بالآتي:
�أ� .ضمان �سالمة الغذاء.
ب .حت�سني كفاءة نظام �إدارة �سالمة الغذاء.
ج .املوارد املطلوبة .
د .مراجعة �سيا�سة �سالمة الغذاء للمن�ش�أة وما يرتبط بها من �أهداف.
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الفصل الثالث

 .5الت�أكد من �أن املتطلبات اخلا�ص���ة بالإت�ص���ال الفعال مفهومة ووا�ض���حة جلميع الأفراد
ذوي الأن�شطة امل�ؤثرة على �سالمة الغذاء.

إدارة الموارد

 .6وجود �سجالت خا�صة بالتدريب.
ثانيًا :البنية التحتية

يجب على املن�ش����أة توفري املوارد الكافية لو�ضع وتطبيق و�ص���يانة وحتديث النظام .وت�شمل
تلك املوارد التي يجب توفريها على:
أوالً :الموارد البشرية

يجب �أن يكون فريق �سالمة الغذاء وكذلك باقي الأفراد القائمني ب�أعمال قد ت�ؤثر على �سالمة
الغذاء ذوي خربة وكف���اءة و�أن يكونوا م�ؤهلني ومدربني جي���داً وذوي مهارات وخربات
منا�سبة ملا يقومون به من �أعمال تتعلق ب�سالمة الغذاء.

يجب على املن�ش�أة �أن توفر املوارد الكافية لإن�شاء و�صيانة البنية التحتية وال�ضرورية لتحقيق
متطلبات املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو .)2005 : 22000
ثالثًا :بيئة العمل

يجب على املن�ش�أة �أن توفر املوارد املنا�سبة لإن�شاء و�صيانة بيئة العمل املنا�سبة لتحقيق متطلبات
املوا�صفة القيا�سية العاملية (الأيزو .)2005 : 22000

ويف حالة اال�س���تعانة ب�أي من اخلرباء من خارج املن�ش�أة يف �أي من �أعمال �سالمة الغذاء فيما
يتعلق بتطوير �أو ت�ش���غيل �أو تقييم �أو حتديث نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء ف�إنه من ال�ض���روري
وجود اتفاقيات وعقود حتدد م�سئوليات و�صالحيات ه�ؤالء اخلرباء اخلارجيني.

الكفاءة والتوعية والتدريب
يجب على املن�ش�أة مراعاة ما يلي:
 .1حتدي���د طبيعة الت�أهيل ال�ض���روري للأ�ش���خا�ص الذين ت�ؤثر �أن�ش���طتهم على �س�ل�امة
الغذاء.
 .2توفري برامج التدريب التي ت�ضمن ت�أهيل الأ�شخا�ص بامل�ستوى املطلوب.
 .3الت�أك���د من التدري���ب اجليد لكل الأ�ش���خا�ص امل�س���ئولني عن املراقب���ة والإجراءات
الت�صحيحية للنظام.
 .4الت�أكد من �أن جميع الأفراد على وعي تام بعالقة و�أهمية الأن�شطة التي يقومون بها يف
حتقيق �سالمة الغذاء.
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الباب الثالث
كيفية تطبيق نظام
إدارة سالمة الغذاء
الفصل األول
التخطيط لتحقيق
منتجات آمنة

البد �أن تقوم املن�ش�أة بتنمية العملية الت�صنيعية لتحقيق منتجات �آمنة بجانب الت�أكد من فعالية
الأنظمة املطبقة داخل املن�ش����أة ،مثل الربامج التمهيدي���ة ،وكذلك نظام حتليل املخاطر ونقاط
التحكم احلرجة (ها�سب).
أوالً :البرامج التمهيدية لنظام إدارة سالمة الغذاء

تقوم املن�ش�أة بتطبيق ومتابعة الربامج التمهيدية للنظام لتقييم التحكم على النحو التايل:
1 .1احتمالية حدوث املخاطر للمنتجات من بيئة العمل.
2 .2التل���وث البيولوجي والكيميائ���ي والفيزيائي للمنتجات وتت�ض���من التلوث اخللطي بني
املنتجات.
3 .3م�ستوى املخاطر التي يتعر�ض لها املنتج �أو العملية الت�صنيعية والنا�شئة عن التلوث.

اال�شرتاطات التي يجب �أن تتوافر يف الربامج التمهيدية:
�1 .1أن تكون مطابقة لت�شريعات �سالمة الغذاء.
�2 .2أن تكون منا�سبة حلجم ونوع العملية الت�صنيعية وطبيعة املنتجات امل�صنعة.
3 .3البد �أن تكون مطبقة داخل املن�ش�أة ب�صفة عامة �أو على خط �إنتاج حمدد.
�4 .4أن يتم املوافقة عليها من فريق �سالمة الغذاء.
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يجب مراعاة املتطلبات التالية عند تطبيق الربامج التمهيدية للنظام:
1 .1ت�صميم املباين ومرافق املن�ش�أة واخلدمات امل�صاحبة لها.
2 .2تخطيط وت�صميم �صاالت الإنتاج ومرافق العاملني.
3 .3م�صادر الهواء واملياه والطاقة وغريها.
4 .4التخل�ص من املخلفات ال�صلبة وال�سائلة واالنبعاثات.
�5 .5أن تكون املعدات �سهلة التنظيف والتطهري و�إجراء املتابعة الوقائية لها.
�6 .6إدارة امل�شرتيات (مثل :املواد اخلام واملكونات والكيماويات ومواد التنظيف والتطهري).
واملوارد (مثل :املاء والهواء والبخار والثلج) .واملخلفات ال�ص���لبة وال�س���ائلة وتداول
املنتجات (مثل :النقل والتخزين).
7 .7معايري منع التلوث اخللطي.
8 .8النظافة والتطهري.
9 .9مكافحة الآفات.
1010ال�صحة والنظافة ال�شخ�صية.
1111ال�صيانة الوقائية للمعدات والآالت.
ويج���ب �أن يت���م التخطيط للتحق���ق من الربامج التمهيدي���ة وتعديلها وحتديثه���ا واالحتفاظ
ب�سجالت التحقق والتعديالت التي �أُدخلت على هذه الربامج التمهيدية.
كما يجب توثيق الربامج التمهيدية لنظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء على �أن يت�ض���من كل برنامج
منها املعلومات التالية:
1 .1املخاطر التي يتم التحكم فيها من خالل الربنامج التمهيدي املحدد.
2 .2الإجراءات التحكمية (�إجراءات ال�سيطرة).
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�3 .3إجراءات املراقبة واملتابعة التي تثبت تطبيق الربامج التمهيدية.

•املن�ش�أ.

4 .4الإج���راءات الت�ص���حيحية املتبعة عندما تظه���ر نتائج عمليات املراقب���ة �أي خلل بالربامج
التمهيدية.

•طريقة الإنتاج.

5 .5امل�سئوليات وال�صالحيات وال�سلطات.
�6 .6سجالت املتابعة واملراقبة.
األولية لتحليل المخاطر
ثانيًا :الخطوات َّ

البد من توافر املعلومات ذات العالقة بتحليل املخاطر ومتابعتها وحتديثها ومتابعة ال�سجالت
اخلا�صة بها ولكي يتم حتليل املخاطر التي قد يتعر�ض لها الغذاء ينبغي القيام مبا يلي:

 .1تكوين فريق �سالمة الغذاء:
يجب �أن يتم تعيني فريق ل�سالمة الغذاء من العاملني باملن�ش�أة ومن �أق�سامها و�إدارتها املختلفة
عل���ى �أن يكون لديهم اخلربات وامل�ؤهالت الكافية لتطبيق وتنمية برنامج �س�ل�امة الغذاء فيما
يتعلق مبنتجات املن�ش����أة والعمليات الت�ص���نيعية واملعدات واملخاطر املتعلقة ب�س�ل�امة الغذاء
ونظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء املطبق يف املن�ش����أة مع �ضرورة االحتفاظ ب�سجل خا�ص بالفريق
ي�شمل م�ؤهالتهم وخرباتهم ومهاراتهم.

 .2حتديد خ�صائ�ص املنتج:
�أ -املواد اخلام واملكونات واملواد املت�صلة باملنتج
البد من و�صف املواد اخلام واملكونات الأخرى واملواد املت�صلة باملنتج بالوثائق وذلك
لتحلي���ل املخاطر الت���ي يتعر�ض لها الغ���ذاء كما يف اجلدول رق���م ( .)2 ، 1على �أن
يت�ضمن و�صف املنتج ما يلي:
•اخل�صائ�ص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية.
•املكونات الداخلة يف املنتج مثل املواد امل�ضافة واملواد امل�ساعدة الأخرى.
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•التعبئة والتغليف وطريقة التوزيع.
•ظروف التخزين وفرتة ال�صالحية.
•الإعداد و�/أو التداول قبل اال�ستهالك �أو الت�صنيع.
•حتديد الغر�ض من ا�س���تخدام املكون���ات واملواد اخلام ومعاي�ي�ر القبول املتعلقة
ب�سالمة الغذاء �أو املوا�صفات لهذه املواد .

جدول رقم (  ) 1املواد اخلام
املواد اخلام
•حليب
بقري
ماعز
�أغنام
•مواد خام �أخرى
ملح
امل�ستنبتات
املجبنة للحليب «الأنفحة»
اخلمرية ُ
كلوريد الكال�سيوم
•مياه
•مواد التعبئة
علب من الق�صدير
�أكيا�س
البارافني

و�صفها
طازج

معب�أة ومالئمة للأغذية

مياه �صاحلة لل�شرب
لال�ستخدام يف جمال الأغذية
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جدول رقم ( )2حتليل م�صادر اخلطر للمواد الأ ًّولية

ب -خ�صائ�ص املنتج النهائي

املواد الأ ًّولية

م�صادر اخلطر البيولوجية

الكيميائية

الفيزيائية

احلليب

وج���ود ميكروب���ات ممر�ض���ة :لي�س�ت�ريا
منو�س���يتيوجنيز ،ير�س���ينيا انتريوكوليتيكا
كامبيلوباكرت جوجني ،با�س���يل�س �سري�س
�س���املونيال ،ا�س���تافيلوكوك�س اوديومي،
اي�شريي�شيا كوالي (�أو �:157أت�ش )7
�ش���يجال ،ميكوباكرتمي  ،برو�سيال با�سيل�س
ان�سرا�سيز ،ا�س�ت�ربتوكوك�س كلو�سرتيدمي
بتيولينم  ،كلو�سرتيدمي برفرجنن�س .
فريو�ست
زيادة درجة احلرارة �أثناء ا�ستالم احلليب
6م وهذا يعني �أن���ه خطر للنمو
�أكرث م���ن ْ
امليكروبي وتكاثر امليكروبات املمر�ضة.

بقايا امل�ضادات
احليوية بقايا
مواد التنظيف
والتطهري

مواد غريبة

زيادة الرطوبة ،ملوث
الكائنات احلية معدله وراثياً .

امللح
الإيزميات
وامليكروبات

على املن�ش�أة و�صف املنتج الغذائي النهائي لتحليل املخاطر التي يتعر�ض لها وتت�ضمن
هذه اخل�صائ�ص النقاط التالية:
•ا�سم املنتج وتعريفه.
•مكونات املنتج.
•اخل�صائ�ص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية املتعلقة ب�سالمة املنتج.
•فرتة ال�صالحية وظروف التخزين.
•التعبئة والتغليف.
•بيانات البطاقة املتعلقة ب�سالمة الأغذية والتداول والتجهيز واال�ستخدام.
•طريقة التوزيع.
وفيما يلي اجلدول رقم ( )3يو�ضح و�صف اجلنب فيتا.

وجود �سموم
فطرية

جدول رقم ( )3و�صف اجلنب فيتا  ،اخلوا�ص وفرتة ال�صالحية
املنتج

زيادة يف
بقايا املبيدات
والديوك�سني
و()PCBs

مواد غريبة

اخل�صائ�ص العامة
التعبئة
اال�ستخدام

املعادن الثقيلة

فرتة ال�صالحية
تعليمات التخزين
والتوزيع

جبنه فيتا
�أنتج���ت من حليب املاع���ز والأغنام (حتى  %30حليب ماعز) ثم ت�س���ويتها،
ن�س���بة الدهن يف امل���ادة اجلافة ح���وايل  %43الرطوبة  %56كحد �أق�ص���ى .ال
حتتوى على �أيه م�ضافات.
علب من ق�صدير يف حملول ملحي.
تباع لتجار التجزئة.
� 18شهراً.
4م) ويتم تناولها بدون معاملة حرارية.
حتفظ يف درجة تربيد من (�صفر – ْ

املوا�صفات العامة م.ق  ، 2004/852م.ق  ، 2004/853م.ق 2004/254
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ج -الغر�ض من اال�ستخدام:

•يجب تو�ضيح الغر�ض من ا�ستخدام املنتج وطريقة تداوله وت�سجيل �أي ا�ستخدام
�أو تداول خاطئ للمنتج النهائي للتوا�ص���ل مع حتليل املخاطر التي قد يتعر�ض لها
املنتج.
•حتديد الفئة �أو الفئات امل�ستهلكة للمنتج النهائي مع الأخذ يف االعتبار املجموعات
ذات االحتياجات اخلا�ص���ة الذين يت�أثرون �أكرث من غريهم مبخاطر �س�ل�امة الغذاء
وحتديد املكونات التي قد ت�سبب ح�سا�سية لبع�ض الفئات من امل�ستهلكني.
•االحتفاظ ب�سجالت لهذا التو�صيف على �أن يتم حتديثه با�ستمرار.

ا�ستالم مواد
التعبئة

الأنفحة

امل�ستنبت
البادئ

ا�ستالم احلليب
CCP 1

تخزين مواد
التعبئة

� 48ساعة
حت�ضري امل�ستنبت
البادئ
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التخزين
بالتربيد

تكوين املحلول
امللحي ()%8-6
CCP 2

جتميع الكرمية

ف�صل الكرمية
الب�سرته

تخرث
"خثاره احلليب"

CCP 3

تخرث
"خثاره احلليب"

 -3خمططات تدفق خلطوات الت�صنيع والإجراءات التحكمية:
�أ -خمططات التدفق

البد من جتهيز خمططات مل�س���ار املنتج والعملية الت�ص���نيعية وتو�ض���يح الأ�س�س التي
ت�ساعد يف تقييم خماطر �سالمة الغذاء عند كل خطوة ت�صنيعية.
يج���ب �أن يحت���وي خمطط تدف���ق العملية الت�ص���نيعية على تفا�ص���يل كافية خلطوات
الت�صنيع و�أن يتميز بال�شفافية والو�ضوح و�أن تتوافر النقاط التالية بهذه املخططات:
•تتابع خطوات العملية الت�صنيعية برتتيب حدوثها والتداخل املوجود بني اخلطوات
املختلفة.
•العمليات الت�صنيعية الفرعية �أو التي قد تتم خارج حدود امل�صنع �أو املن�ش�أة.
•�أماكن دخ���ول املواد اخلام واملكون���ات واملنتجات الو�س���يطة يف منظومة عملية
الإنتاج.
•الأماكن التي ميكن فيها �إعادة ت�شغيل وتدوير املنتج (�إعادة ت�صنيعه).
•�أماك���ن خ���روج املنت���ج النهائ���ي واملنتج���ات الو�س���يطة واملنتج���ات الثانوي���ة
واملخلفات.
والبد �أن يقوم فريق �س�ل�امة الغذاء بالتحقق على الطبيعة من خمطط تدفق العمليات
الت�ص���نيعية والت�أكد من مطابقته للواقع ومتابعة ال�س���جالت اخلا�صة بهذه املخططات
وفيما يلي ال�شكل رقم ( )1املخطط تدفق لعمليات �إنتاج جنب فيتا.

ملح

مياه

ا�ستعمال
�آخــر

تقطيع اخلثارة
قولبة

""molding

ْ 18 - 16م
� 6 - 3ساعات
درجة حمو�ضه ph 5.2
CCP 4

ترف�ض
(التخل�ص منها)

جتميع ال�شر�س

جتفيف
متليح
قبل الإنتاج
هل هي تطفو

ال

نعم
�أوعيه معدنية

CCP 5

االت�ضاح
التعبئة

CCP 6

التخزين
بالتربيد

CCP 7

توزيع

ْ 18 - 16م
رطوبة ن�سبيه
بحد �أدنى % 85
 15 - 7يوم

�صفر ْ 2 -م
رطوبة ن�سبيه % 85
�شهرين

�شكل رقم ( )1خمطط تدفق لعمليات �إنتاج اجلنب فيتا
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ب -و�صف اخلطوات الت�صنيعية والإجراءات التحكمية
يجب و�ص���ف جميع اخلطوات الت�ص���نيعية من حيث املخاطر التي قد تتعر�ض لها كل
خط���وة من اخلطوات وكذلك و�ص���ف الإجراءات التحكمية عن���د كل خطوة والتي
لها ت�أثري مبا�ش���ر على �سالمة الغذاء وتوثيقها ال�س���تخدامها يف حتليل املخاطر التي قد
يتعر�ض لها املنتج .وفيما يلي ال�شكل رقم ( )2منوذج (من الإنتاج �إىل التناول) عام
ل�سل�سلة التجهيز.
منوها وح�صارها
حت�ضريها بوا�سطة املوردين

املواد اخلام

 -4حتليل املخاطر (حتديد م�صادر اخلطر)
يجب على فريق �س�ل�امة الغ���ذاء حتليل املخاطر ودرا�س���ة مدى ت�أثريها على املنتج وو�ض���ع
الإجراءات التحكمية للت�أكد من �س�ل�امة املنتج النهائي .ويو�ض���ح ال�ش���كل التايل رقم ()3
ا�ستخدام حتليل املخاطر لتحويل �سيا�سة �سالمة الغذاء �إىل �أهداف �سالمة الغذاء.

�سيا�سة �سالمة الغذاء

مواد التعبئة
نقل وتخزين املواد

الإنتاج والتحويل

متهيد للعملية الت�صنيعية

مثل التق�شري والفرم والتجميد واخللط

التعبئة

مثل التعليب
الطهو والقلي والتعقيم

تقييم املخاطر

�إدارة املخاطر
�إبالغ املخاطر

العمليات الت�صنيعية
وتت�ضمن املراحل الفرعية

التعبئة الأ َّولية �أو الأ�سا�سية والثانوية والثالثة

التعبئة
التخزين والتوزيع
جتار التجزئة والتخزين
التح�ضري
اال�ستهالك

�شكل رقم ()2
منوذج ( من الإنتاج �إىل التناول) عام ل�سل�سلة التجهيز.
كل مرحلة من املمكن �أن حتدد املخاطر �أو توفر املعلومات عن الأخطار
لتقليل م�ستويات اخلطر �أو حتد من زيادته.
(اخلطوات التي من املحتمل �أن حتدد املخاطر مظللة)
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حتليل املخاطر

امل�ستوى املتفق عليه حلماية
امل�ستهلك
�شكل رقم ()3
ا�ستخدام حتليل املخاطر لتحويل �سيا�سة �سالمة الغذاء �إىل �أهداف �سالمة الغذاء

�أ -التعريف باخلطر وتقدير امل�ستويات املقبولة
1 .1يج���ب تعريف جميع خماطر �س�ل�امة الغذاء ذات العالقة بن���وع املنتج �أو طبيعة
العمليات الت�ص���نيعية �أو �أماكن و�أدوات ومعدات الت�صنيع .ويتم التعريف بنا ًء
على ما يلي :
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•املعلومات ال َّأولية التي مت جتميعها طبقاً مل�صادر املخاطر املختلفة.
•اخلربة واملهارات التي ميتلكها فريق �سالمة الغذاء .

•املعلوم���ات املتح�ص���ل عليها من ح���االت التق�ص���ي الوبائي للأمرا����ض الوبائية
وحوادث الت�سمم الغذائي.

خ�صائ�ص العملية

خ�صائ�ص املكونات

•معلومات عن خماطر �س�ل�امة الغذاء ب�سل�سلة الغذاء والتي قد ت�ؤثر على �سالمة
املنتجات النهائية والو�سيطة وكذلك املنتج �أثناء ا�ستهالكه.
 .2عند التعريف باملخاطر يجب �أخذ النقاط التالية يف االعتبار:
•اخلطوات ال�سابقة والتالية للخطوة الت�صنيعية الأ�سا�سية.
•املعدات والأدوات امل�س���تخدمة يف كل خطوة ت�ص���نيعية واخلدمات والظروف
البيئية املحيطة.
•اخلطوات ال�سابقة والتالية ب�سل�سلة الغذاء لعملية الإنتاج.
 -3حتديد امل�س���تويات املقبولة لكل خطر من املخاطر التي مت حتديدها وكذلك الأخذ
يف االعتبار الأنظمة والت�شريعات والتعليمات واملوا�صفات واللوائح املعمول بها
ومتطلبات �س�ل�امة الغذاء للم�ستهلك والغر�ض من ا�ستخدام املنتج مع �ضرورة
ت�سجيل هذه امل�ستويات (احلدود املقبولة) يف ال�سجالت اخلا�صة بالنظام.

ب -تقييم املخاطر
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يجب تقييم املخاطر املحددة لكل خطوة ت�صنيعية ملعرفة ما �إذا كان من ال�ضروري منعها
�أو تقليلها للم�ستوى املقبول الذي مت حتديده �سابقاً وحتديد الإجراءات التحكمية لكل
نوع من �أنواع املخاطر.
والبد من تقييم املخاطر طبقاً ل�شدة خطورتها واحتمال حدوثها وت�أثريها على ال�صحة
العامة والبد من و�ص���ف طريقة تقيي���م املخاطر التي اتبعت وت�س���جيل نتائج التقييم.
ويو�ضح �شكل رقم ( )4م�صادر املعلومات ملقيم املخاطر واجلدول رقم (� )4أ�صناف
الأخطار.

خ�صائ�ص التعبئة

مقييم
املخاطر

خ�صائ�ص امل�صنع

خ�صائ�ص املنتج

البيئة املالئمة لبقاء ومنو
وتكاثر امليكروبات
حركة ون�شاط
امليكروبات
احلوادث التي ت�سببها
امليكروبات

خ�صائ�ص امل�ستهلك

تقييم وتقدير املخاطر
�شكل رقم ( )4م�صادر املعلومات ملقيم املخاطر
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جدول رقم ()4
�أ�ص���ناف الأخطار وبع�ض الأمثل���ة (الوكالة الدولية للموا�ص���فات امليكروبيولوجية للأغذية
2002م)
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( )1و�سط  ،انزعاج �شديد  ،مده بقاء ق�صرية

•املكورات العنقودية الذهبية
•فيربيوباراهيموليتيك�س
•با�سيلي�س �سريي�س
•كلو�سرتيدمي برفرجنن�س

( )2خطرية  ،تعجيزية  ،ال تهدد احلياة

–�ساملونيال (غري تايفي)
–يار�سينيا انتريوكوليتكا
–�شيجال (غري ديزنتريي )I
–لي�سترييا مونو �سيتوجين�س

( )3حادة تهدد احلياة لعامة ال�سكان

•كلو�سرتيدمي بتيولينم
•فيربيو كولريا �أو 1
•�ساملونيال تايفي
•الإي�شريي�شيا كوالي املنزفة للأمعاء

( )4حادة على فئة حمددة من ال�سكان

–كامبيلوباكرت جوجناي
–الإي�شريي�شيا كوالي املمر�ضة للأمعاء
–لي�سترييا مونو �سيتوجين�س

ج -حتديد الإجراءات التحكمية (اختبار وتقييم �إجراءات ال�سيطرة)

تقوم املن�ش����أة بتحديد الإجراءات التحكمية طبقاً لتقييم املخاطر بالبند ال�سابق بحيث
تق���وم هذه الإج���راءات مبنع �أو تقليل م�ص���ادر اخلطر التي تهدد �س�ل�امة الغذاء �إىل
امل�س���تويات املقبولة الت���ي مت حتديدها ،ثم و�ص���ف ومراجعة الإج���راءات التحكمية
لتقدير مدى فعاليتها وت�أثريها على خماطر �س�ل�امة الغذاء التي مت تعريفها م�س���بقاً ،ثم
ت�ص���نف هذه الإجراءات التحكمية املحددة ح�س���ب طريق���ة �إدارتها والتي قد تكون
بوا�سطة الربامج التمهيدية �أو بوا�سطة خطة (ها�سب).
ويتم تقييم الإجراءات التحكمية التي مت اختيارها وحتديدها طبقاً ملا يلي:
1 .1مدى ت�أثريها على املخاطر املحددة بالن�سبة لقوة تطبيقها.
�2 .2إمكانية متابعتها لعمل الإجراءات الت�ص���حيحية الفوري���ة يف نف�س الوقت الذي
يقع فيه اخلط�أ.
3 .3احتمالية ف�ش���ل الإجراء التحكمي يف ال�سيطرة على املخاطر نتيجة تنوع عمليات
الت�صنيع.
4 .4مق���دار اخلطورة يف حالة ف�ش���ل الإجراء التحكمي يف منع الأخط���ار �أو تقليلها
للم�ستوى املقبول.
5 .5هل الإجراء التحكمي خم�ص�ص ملنع اخلطر �أو تقليله للم�ستوى املقبول؟
6 .6الت�أثري امل�ش�ت�رك مع �إجراء حتكمي �آخر �أو عدة �إج���راءات حتكمية �أخرى بحيث
يعطي الت�أثري امل�ش�ت�رك فاعلية �أقوى م���ن الت�أثري الفردي ،مثل ت�أثري عاملي احلرارة
والزمن يف املعامالت احلرارية للأغذية مع �ضرورة ت�سجيل نتائج هذا التقييم.
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�شكل رقم ( )2منوذج �شجرة حتديد نقاط التحكم احلرجة

ٌ
ثالثا :إنشاء خطة هاسب

يجب �إن�شاء وتوثيق خطة ها�سب والتي ت�شمل معلومات عن نقاط التحكم احلرجة والأخطار
التي تهدد �س�ل�امة الغذاء والتي يتم التحكم فيها وال�س���يطرة عليها عن���د كل نقطة من نقاط
التحكم احلرجة التي مت حتديدها وكذلك الإجراءات التحكمية و�إجراءات الر�ص���د واملراقبة
والإجراءات الت�ص���حيحية عندما تفقد نقاط التحكم احلرجة ال�سيطرة على الأخطار املختلفة
وامل�س���ئوليات وال�صالحيات وال�سلطات و�س���جالت املراقبة .وميكن عمل خمطط لت�سل�سل
خطة ها�سب كما يلي:

 -1التعرف على الأخطار وحتديد نقاط التحكم احلرجة:
يجب حتديد نقاط التحكم احلرجة التي �ستطبق عندها الإجراءات التحكمية للأخطار
التي يتم التحكم فيها بوا�س���طة خطة (ها�س���ب) املو�ضوعة وبا�ستخدام �شجرة حتديد
القرار التالية �شكل رقم (.)5

هل توجد تدابري حتكم وقائية؟
تعديل اخلطوات يف العملية
�أو املنتج

قف

هل التحكم يف هذه اخلطوة �ضروري
لتحقيق �سالمة الأغذية؟
لي�ست نقطة حتكم حرجة

•يجب �أن تكون احلدود احلرجة قابلة للقيا�س.

نعم

هل ميكن حدوث التلوث من امل�صادر املحددة مبا يفوق امل�ستويات
املقبولة �أو هل ميكن �أن يتجاوز التلوث امل�ستويات املقبولة؟ **
لي�ست نقطة حتكم حرجة
قف

*

ال

ال

نقطة حتكم حرجة
قف

�س3

نعم

هل �ست�ؤدي �إحدى اخلطوات الالحقة �إىل التخل�ص من الأخطار املحددة
�أو احلد من م�ستوى وقوعها �إىل م�ستويات مقبولة؟ **

**يلزم تعيني امل�ستويات املقبولة وغري املقبولة
يف �إطار الأهداف العاملة لتحديد حد
نقاط التحكم احلرجة يف خطط نظام حتليل �أخطار
التلوث ونقطة التحكم احلرجة
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�س2

ال

•يجب توثيق احلدود احلرجة لكل نقطة من نقاط التحكم احلرجة.
•يعتمد حتدي���د احلدود احلرج���ة على �أ�س���ا�س علمي ومرجعي مثل املوا�ص���فات
والت�شريعات والأنظمة املعمول بها حملياً ودولياً.

ال

هل هذه اخلطوة م�صممة خ�صي�ص ًا لتاليف احتمال وقوع اخطار �أو
تقليلها �إىل م�ستوى املقبول؟ **

 -2حتدي��د احل��دود احلرجة ل��كل م�صدر خطر عن��د كل نقطة من نق��اط التحكم
احلرجة:
•يجب حتديد احلدود احلرجة ملراقبة كل نقطة من نقاط التحكم احلرجة للت�أكد من
�أن م�ستوى اخلطر باملنتج النهائي يف احلدود املقبولة.

نعم

ال

نعم
*

�س1

*

�س4

نعم

لي�ست نقطة حتكم حرجة
* �إنتقل �إىل اخلطر املحدد التايل
يف العملية املو�ضحة
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 -3نظام ر�صد ومتابعة ومراقبة نقاط التحكم احلرجة:
يجب حتديد نظام ملتابعة ومراقبة نقاط التحكم احلرجة للت�أكد من �أنها حتت ال�س���يطرة
الكامل���ة ويتكون نظام املتابع���ة واملراقبة من �إجراءات وتوجيهات و�س���جالت تغطي
النقاط التالية:
•النتائج املتح�صل عليها من �إجراءات املراقبة مبعدل زمني حمدد.
•الأجهزة امل�ستخدمة يف املتابعة واملراقبة.
•طرق املعايرة املطبقة.
•تتابع عمليات املراقبة.
•امل�سئوليات وال�صالحيات اخلا�صة ب�إجراءات املراقبة ومراجعة وتقييم نتائجها.
•متطلبات وطرق الت�سجيل.
ويج���ب الت�أكد من فاعلية �إجراءات الر�ص���د واملراقبة عن طريق �س���رعة اال�س���تجابة
عند الإنحراف ع���ن احلدود احلرجة بنقاط التحكم احلرج���ة ،حتى يتم منع الأخطار
�أو تقليلها للم�س���توى املقبول وو�ص���ول منتج �آمن �إىل امل�ستهلك وعزل املنتجات غري
املطابقة والت�صرف فيها ومنع و�صولها للم�ستهلكني.

 -4الإجراءات الت�صحيحية:
ه���ي جمموعة من الإجراءات تتخذ عندما حتيد �أو تف�ش���ل نق���اط التحكم احلرجة يف
ال�س���يطرة على الأخطار بتقليل م�ستواها للم�س���توى املقبول الذي يتم حتديده .ويتم
اتخاذ الإجراءات الت�ص���حيحية عندما تثبت نتائج الر�ص���د واملراقبة �أن نقطة التحكم
احلرجة خارج ال�سيطرة .وت�ؤكد هذه الإجراءات الت�صحيحية �أنه قد مت التعرف على
�سبب عدم التطابق ،و�أنه مت �إعادة التحكم يف نقطة التحكم احلرجة مرة �أخرى.
ويجب توثيق الإجراءات الت�صحيحية وكيفية تداول املنتجات غري الآمنة التي �أنتجت
�أثناء فرتة فقد ال�س���يطرة ،و�أثناء وقوع اخلطر واحليود ع���ن احلدود احلرجة ،وكيفية
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عزل هذه املنتجات حتى يتم تقييمها من الناحية ال�صحية وكذلك كيفية التعامل معها
عند الت�أكد من �أنها غري مطابقة.
رابعًا :تحديث المعلومات والوثائق الخاصة بالبرامج التمهيدية
وخطة هاسب

يجب على املن�ش����أة حتديث املعلومات املتعلقة بالربامج التمهيدية وخطة ها�س���ب املو�ضوعة
والتي تت�ضمن ما يلي:
1 .1خ�صائ�ص املنتج.
2 .2الغر�ض من ا�ستخدام املنتج.
3 .3خمطط م�سار العملية الت�صنيعية.
4 .4خطوات الت�صنيع.
5 .5الإجراءات التحكمية.
وعند ال�ضرورة يتم تعديل خطة ها�س���ب والإجراءات والتوجهات اخلا�صة بالربامج
التمهيدية لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.
خامسًا :خطة التحقق

يجب على املن�ش�أة �أن حتدد وظائف وطرق وتتابع وم�سئوليات �أن�شطة التحقق التي يجب �أن
ت�شمل النقاط التالية:
1 .1تطبيق الربامج التمهيدية لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.
2 .2التحديث امل�ستمر واملتوا�صل لطرق م�صادر اخلطر.
3 .3فاعلية الربامج التمهيدية للنظام وخطة ها�سب املو�ضوعة.
4 .4الت�أكد من �أن تكون م�ستويات الأخطار يف احلدود املقبولة.
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ويجب ت�س���جيل نتائج �إجراءات التحقق وتوا�صل فريق �سالمة الغذاء بهذه النتائج.
�أما �إذا كانت �إجراءات التحقق تعتمد على �س���حب عينات من املنتج النهائي لتحليلها
يف املختربات وكان���ت نتائج هذه التحاليل غري مطابقة و�أن م�س���توى اخلطورة بتلك
العين���ات غري مطابق للم�س���توى �أو املعدل امل�س���موح به؛ ف�إنه يج���ب التعامل مع هذا
الغذاء على �أنه غري �آمن.
سادسًا :التحكم في حاالت عدم المطابقة

 -1الت�صحيح
عن���د حدوث �أي انح���راف �أو حيود عن احلدود احلرج���ة �أو حدوث خلل يف تطبيق
الربام���ج التمهيدية للنظام يج���ب على املن�ش����أة �أن تقوم بتحديد املنتج���ات املت�أثرة
بهذا االنحراف وتوجيهها لال�س���تخدام الأمثل .والبد من متابعة ومراقبة الإجراءات
املتخذة كما يلي:
�أ .حتديد وتقيي���م املنتجات غري الآمن���ة الناجتة عن االنحراف ع���ن احلدود احلرجة
وتوجيهها لال�ستخدام الأمثل.
ب .مراجعة الإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.
من املحتمل �أن تكون املنتجات الناجتة �أثناء حدوث االنحراف عن احلدود احلرجة �أو
متطلب���ات الربامج التمهيدية للنظام غري �آمنة وبالتايل البد من تداولها طبقاً ملا �س���ي�أتي
ذكره فيما بعد.
ومن ال�ض���روري �أن تكون الإجراءات الت�ص���حيحية مقبولة من امل�سئول عن عمليات
الت�ص���حيح والبد �أن يتم ت�سجيلها مع �إي�ضاح كافة املعلومات عن طبيعة حاالت عدم
املطابق���ة و�أ�س���بابها ومدى تكرارها ،ودفع���ات وكميات الغذاء غ�ي�ر املطابقة لإمكانية
تتبعها.
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 -2الإجراءات الت�صحيحية
يجب �أن يتم تقييم البيانات واملعلومات املتح�ص���ل عليها من عمليات املراقبة واملتابعة
بوا�سطة امل�سئول ذو اخلربة الكافية وال�صالحية التخاذ الإجراءات الت�صحيحية.
ويجب على املن�ش�أة االحتفاظ بالوثائق التي ت�شتمل على الإجراءات املنا�سبة لتحديد
والتخل�ص من حاالت عدم املطابقة التي مت اكت�شافها ومنع تكرارها والعودة للتحكم
بالعملية الت�صنيعية .وتت�ضمن هذه الإجراءات ما يلي:
�أ .مراجعة حاالت عدم املطابقة (مبا فيها �شكاوى امل�ستهلك).
ب .مراجعة نتائج عمليات املراقبة.
ج .حتديد �أ�سباب حاالت عدم املطابقة.
د .تقدير مدى االحتياج للإجراءات الت�صحيحية؛ ل�ضمان عدم تكرار حاالت عدم
املطابقة.
هـ .حتديد وتطبيق الإجراءات الت�صحيحية.
و .ت�سجيل نتائج الإجراءات الت�صحيحية املتخذة.
ز .مراجعة الإجراءات الت�صحيحية لتقدير فاعليتها.

 -3التعامل مع املنتجات غري الآمنة:
�أ .يجب على املن�ش����أة تداول املنتجات غري املطابقة وغري الآمنة بطريقة متنع دخولها
�سل�سلة الغذاء ،وذلك ما مل يتم الت�أكد من النقاط التالية:
•تقلي���ل خماطر �س�ل�امة الغذاء بها �إىل امل�س���توى املقب���ول قبل �إدخالها ل�سل�س���لة
الغذاء.
•احلفاظ على خماطر �سالمة الغذاء بامل�ستوى املقبول بالرغم من وجود حيود عن
احلدود احلرجة.
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يجب على املن�ش����أة التحفظ على جميع ت�ش���غيالت �أو دفعات املنتج املت�أثرة بحاالت
ع���دم املطابقة حلني تقييمها .و�إذا ثبت �أن هذه املنتجات غري �آمنة يتم ا�س�ت�رجاعها من
الأ�س���واق بعد �إعالم كافة الأطراف املعنية .ويجب توثيق �إجراءات عملية ا�ستدعاء
املنتجات من الأ�سواق.
ب .تقييم املنتجات للإف�ساح عنها:
يتم الإف�ساح عن جميع املنتجات املت�أثرة بحاالت عدم املطابقة يف احلاالت التالية:
•عندما تثبت نتائج عملية املراقبة فاعلية الإجراءات التحكمية املتخذة.
•�أن م�ستوى املخاطر باملنتجات الناجتة �أثناء حدوث حاالت عدم املطابقة يف حدود
نطاق امل�ستويات املقبولة من هذه املخاطر.
•�أثبتت نتائج �إجراءات و�أن�ش���طة التحقق �أن م�س���تويات املخاطر باملنتجات الناجتة
�أثناء حدوث حاالت عدم املطابقة مقبولة.
ج .ا�ستبعاد املنتجات غري املطابقة وغري الآمنة.

�أ .يجب على الإدارة حتديد �ش���خ�ص �أو �أ�شخا�ص م�س���ئولني عن �سحب وا�ستدعاء
املنتج النهائي من الأ�سواق.
ب .مراقب���ة املن�ش����أة للوثائ���ق املتعلق���ة با�س���تدعاء املنتج���ات النهائي���ة م���ن
الأ�سواق ،وت�شمل:
•الأنظمة والت�شريعات والتعليمات ذات العالقة بخطة اال�ستدعاء.
•وثائق تداول املنتجات امل�سرتجعة.
•تكرارات عمليات �سحب وا�ستدعاء املنتج.
يجب ت���داول املنتجات امل�س���حوبة حتت رقابة م�ش���ددة؛ حتى يتم الت�ص���رف فيها بالطريقة
ال�صحيحة �س���واء ب�إتالفها �أو ا�س���تخدامها لأغرا�ض �أخرى� ،أو �إعادة ت�ص���نيعها لت�صبح �آمنة
لال�ستهالك الآدمي.
ويجب ت�سجيل �أ�سباب ا�س���تدعاء املنتج وكتابة التقارير اخلا�صة بها للإدارة العليا للمن�ش�أة.
كما يجب الت�أكد من فاعلية �سجالت خطة اال�ستدعاء؛ لكي ميكن مراجعتها ب�سهولة.

يتم التعامل مع املنتجات غري الآمنة الناجتة �أثناء حدوث حاالت عدم املطابقة ب�إحدى
الطرق التالية:
•�إع���ادة ت�ص���نيع املنتج �أو �إ�ض���افة خطوة ت�ص���نيعية على املنتج؛ للت�أك���د من �أنه مت
التخل�ص من خماطر �سالمة الغذاء �أو تقليلها للم�ستوى املقبول.
•توجيه املنتج غري املطابق ال�ستخدامه يف �صناعة الأعالف احليوانية.
•التخل�ص من املنتج �أو �إتالفه �إذا ثبت من نتائج حتليله �أنه غري �ص���الح لال�س���تهالك
الآدمي.

 -4خطة ا�ستدعاء املنتج:
يجب �أن تقوم املن�ش����أة باتخاذ النقاط التالية؛ ل�ض���مان �س���حب جميع الت�شغيالت �أو
دفعات املنتج النهائي غري الآمنة من الأ�سواق �سحباً كام ًال:
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الفصل الثاني
نظام التتبع

نظ���ام التتبع هو �أداة مفيدة للم�س���اعدة عل���ى تنظيم العمل يف نط���اق الأغذية والأعالف؛
م���ن �أجل حتقي���ق �أهداف حمددة يف نظ���ام الإدارة؛ وذل���ك �أن اختيار نظ���ام التتبع يت�أثر
بالت�شريعات وخ�صائ�ص املنتج وتوقعات العمالء .كما �أن تعقيد نظام التتبع ميكن �أن يختلف
تبعاً خل�صائ�ص املنتج والأهداف التي ينبغي حتقيقها.
ويعتمد تنفيذ التتبع من جانب املن�ش�أة على ما يلي:
1 .1حدود التقنية املتاحة للمن�ش����أة واملنتج���ات (طبيعية �أي من املواد اخلام ،وحجم
الت�شغيلة� ،إجراءات اجلمع والنقل والتجهيز و�أ�ساليب التعبئة والتغليف).
2 .2التكاليف والفوائد النا�شئة عن تطبيق النظام.
علماً ب�أن نظام التتبع يف حد ذاته غري ٍ
كاف لتحقيق �سالمة الغذاء.
أوالً :مبادئ وأهداف التتبع

يج���ب �أن يكون نظام التتب���ع قادراً على توثيق تاريخ للمنت���ج و� /أو حتديد مكان املنتج يف
�سل�س���لة الغذاء .كما �أنه ي�س���اهم يف البحث عن �س���بب عدم املطابقة والقدرة على �سحب
وا�س���تدعاء املنتجات غ�ي�ر املطابقة وغري الآمن���ة �إذا لزم الأمر .كما ميكن من خالله حت�س�ي�ن
اال�ستخدام املالئم والأمثل للمعلومات ،ومدى فعالية و�إنتاجية املن�ش�أة.
ويجب �أن يت�ض���من نظام التتبع من�ش�أ املواد اخلام امل�س���تخدمة يف الت�صنيع وتاريخ الت�صنيع
والتوزيع للأغذية ،كما يجب �أن يو�ض���ح موقع املن�ش����أة يف �سل�سلة الغذاء ومدى ارتباطها
باملن�ش�آت الأخرى ذات ال�صلة.
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 .1مبادئ نظام التتبع
عند و�ضع �إجراءات عملية التتبع يجب �أن تتوافر فيها اال�شرتاطات التالية:
�أ� .أنه ميكن التحقق منها.
ب .ميكن �أن تطبق با�ستمرار وب�شكل فعال.
ج .قليلة التكلفة االقت�صادية.
د .عملية يف تطبيقها.
هـ .تتوافق مع الأنظمة املطبقة � ،أو �أي �سيا�سة من �سيا�سات �سالمة الغذاء.

� .2أهداف نظام التتبع
�أ .دعم �سالمة الغذاء و�أهداف اجلودة.
ب .تلبية موا�صفات واحتياجات امل�ستهلكني.
ج .حتديد تاريخ ومن�ش�أ املنتج.
د .ت�سهيل �سحب وا�ستدعاء املنتجات غري املطابقة.
هـ .حتديد امل�ؤ�س�سات امل�سئولة عن ت�صنيع الأغذية والأعالف.
و .ت�سهيل عملية التحقق من املعلومات اخلا�صة باملنتج.
ز .تو�صيل املعلومات لأ�صحاب امل�صلحة املعنيني وامل�ستهلكني.
ح .مدى تطابقها مع �أي لوائح وطنية �أو دولية �أو �سيا�سات  ،ح�سب احلاجة.
ط .حت�سني الفعالية والإنتاجية والربحية للمن�ش�أة.
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ثانيًا :التصميم

يت�ضمن ت�صميم نظام التتبع النقاط التالية:

 .1املتطلبات التنظيمية والت�شريعية
يتعني على املن�ش����أة حتديد املتطلبات التنظيمية وال�سيا�سات ذات ال�صلة التي يجب االلتزام
بنظام التتبع اخلا�ص بها.

 .2املنتجات واملكونات
يتعني على املن�ش�أة حتديد املنتجات واملكونات ذات ال�صلة بهدف تطبيق نظام التتبع.

 .3خطوات الت�صميم
�أ .حتدد املن�ش�أة موقعها يف �سل�سلة الغذاء من خالل حتديد مورديها وعمالئها.
ب .حتدد املن�ش�أة وتوثق عمليات تدفق املواد على نحو يلبي �أهداف نظام التتبع.
ج .االحتياجات من املعلومات:
لتحقيق �أهداف التتبع ،يتعني على املن�ش�أة حتديد النقاط التالية:

•التعريف باملنتج.
•تعريف وحتديد الت�شغيلة.
•وثائق تدفق املواد واملعلومات ،مبا يف ذلك و�سائل حفظ ال�سجالت.
•�إدارة البيانات وت�س���جيل الربوتوكوالت (م�سودة ت�ص���اغ على �أ�سا�سها وثيقة �أو
معاهدة).
•بروتوكوالت ال�سرتجاع املعلومات.

 .5الوثائق املطلوبة
يجب �أن تت�ضمن وثائق النظام ما يلي:
•و�صفاً خلطوات �سل�سلة الغذاء.
•و�صفاً للم�س�ؤوليات لإدارة بيانات التتبع.
•توثيق وت�س���جيل املعلومات لأن�شطة التتبع وعملية الت�ص���نيع  ،وتدفقات ونتائج
التحقق.
•االحتفاظ بال�سجالت والوثائق.

•معلومات عن املوردين للخامات واملنتجات الو�سيطة ومواد التعبئة والتغليف.

ثالثًا :التنفيذ

•املعلومات التي يتعني جمعها ب�ش�أن املنتج وتاريخ العملية الت�صنيعية.

يجب على املن�ش�أة �أن تثبت التزامها بتنفيذ نظام التتبع عن طريق حتديد امل�س�ؤوليات الإدارية،
وتوفري املوارد الالزمة لتطبيق النظام.

•املعلومات التي يجب توفريها للعمالء واملوردين.

 .4و�ضع الإجراءات
هناك �إجراءات عامة تتعلق بتوثيق تدفق املواد ،وكذلك املعلومات ال�ض���رورية ذات ال�صلة
مبا يف ذلك االحتفاظ بال�س���جالت والتحقق ،وتنظيم بع�ض الإجراءات التي تت�ضمن النقاط
التالية:

 .1خطة التتبع

يجب على كل من�ش�أة �أن ت�ضع خطة التتبع التي ميكن �أن تكون جزءاً من نظام �أو�سع و�أ�شمل
للإدارة ،على �أن ت�شمل خطة التتبع جميع املتطلبات التي مت حتديدها م�سبقاً.

 .2امل�سئوليات
يجب على املن�ش�أة حتديد املهام املنوطة بكل م�ستوى من م�ستويات العاملني بها.
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 .3خطة التدريب
يتعني على املن�ش����أة و�ض���ع وتنفيذ خطة لتدريب الأفراد امل�ش���اركني يف نظام التتبع بحيث
يكون���وا مدربني تدريب���اً كافياً .كما يج���ب �أن تكون خطة التدريب ق���ادرة على رفع كفاءة
العاملني ب�شكل وا�ضح و�إك�سابهم املهارات الكافية لتنفيذ نظام التتبع.

 .4الر�صد واملراقبة
يجب على املن�ش�أة �أن يكون لديها نظام فعال لر�صد ومراقبة نظام التتبع.

 .5م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة
ت�ضع املن�ش�أة م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة لقيا�س مدى فعالية هذا نظام التتبع.
رابعًا :المراجعة

يتعني على املن�ش����أة �إجراء عمليات املراجعة الداخلية على فرتات خمطط لها؛ لتقييم فعالية
نظام التتبع وذلك لتلبية الأهداف املحددة.
وتقوم املن�ش����أة با�س���تعرا�ض نظ���ام التتبع على فرتات زمنية منا�س���بة � ،أو عندم���ا يتم �إجراء
تغي�ي�رات عل���ى الأه���داف �أو املنت���ج �أو العمليات الت�ص���نيعية .ويجب اتخ���اذ الإجراءات
الت�ص���حيحية املنا�سبة والإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها مما ي�سمح بالتح�سني امل�ستمر.
وت�شمل املراجعة ما يلي:
1 .1نتائج مراجعة نظام التتبع.
2 .2التغيريات على املنتجات �أو العمليات.
3 .3املعلومات ذات ال�صلة التي توفرها املن�ش�آت الأخرى ذات ال�صلة.
4 .4الإجراءات الت�صحيحية املتعلقة بنظام التتبع.
�5 .5شكاوى العمالء ،مبا يف ذلك ال�شكاوى املتعلقة بالتتبع.
6 .6الت�شريعات اجلديدة �أو تعديل النظم التي ت�ؤثر يف التتبع.
�7 .7أ�ساليب التقييم الإح�صائي للنتائج.
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الفصل الثالث
صالحية وتحقق
وتحسين نظام إدارة
سالمة الغذاء

يجب �أن يقوم فريق �سالمة الغذاء بالتخطيط وتطبيق العمليات الالزمة؛ للت�أكد من �صالحية
مقايي�س و�إجراءات ال�سيطرة ،والتحقق من فاعلية النظام وحت�سني �أدائه.
أوالً :صالحية إجراءات التحكم

قبل تطبيق �إجراءات ال�س���يطرة وت�ض���مينها يف الربامج التمهيدية للت�شغيل وخطة ها�سب ف�إنه
يجب الت�أكد مما يلي:
1 .1الإجراءات التحكمية املتخذة قادرة على حتقيق ال�سيطرة املطلوبة والكافية على الأخطار
التي تهدد �سالمة الغذاء.
2 .2الإجراءات التحكمية فعالة وت�ضمن احل�صول على منتج نهائي �آمن ومطابق.
�إذا ثبت �أن �إجراءات التحكم ال تفي باملتطلبات ال�س���ابق ذكرها ،يتم �إجراء تعديالت و�إعادة
تقيي���م للإجراءات املتخذة التي قد ت�ش���مل تعديالت يف �إجراءات ال�س���يطرة لكل من املواد
اخل���ام ،وخطوات وتكنولوجيا الت�ص���نيع ،وخ�ص���ائ�ص املنتج النهائي وو�س���ائل التوزيع �أو
الغر�ض من اال�ستخدام.
ثانيًا :ضبط أنشطة المراقبة والقياس

يجب على املن�ش����أة �أن تثبت �أن ط���رق املراقبة والقيا�س الت���ي مت حتديدها وكذلك الأجهزة
امل�ستخدمة يف �إجراء هذه القيا�سات كافية ل�ضمان �أداء �إجراءات املراقبة والقيا�س.
لذلك ف�إنه ل�ض���مان م�ص���داقية النتائج الناجتة عن �أن�ش���طة املراقبة والقيا�س ،يجب �أن تُراعى
النقاط التالية يف كل من �أجهزة وطرق القيا�س امل�ستخدمة:
�1 .1أن يتم معايرتها على فرتات زمنية حمددة � ،أو قبل اال�ستخدام مبا�شرة وذلك با�ستخدام
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معاي�ي�ر حملية �أو عاملية ميك���ن التحقق منها .وفى حالة عدم وج���ود مثل هذه املعايري،
يجب �أن يتم ت�سجيل الأ�س�س التي تتم على �أ�سا�سها عملية املعايرة والتحقق.
2 .2يجب �أن يتم �ضبطها �أو �إعادة �ضبطها عند اللزوم.
�3 .3أن يتم حتديدها للتمكن من حتديد املعايرة املطلوبة.
�4 .4أن يتم وقايتها من عمليات ال�ضبط اخلاطئة والتي قد ت�ؤدى �إىل نتائج غري �صحيحة.
�5 .5أن يتم حمايتها من الك�سر والتلف.

يج���ب �أن يقوم فريق �س�ل�امة الغذاء ب�ش���كل منتظم بتقيي���م النتائج الفردي���ة لعملية التحقق
املخططة� .إذا �أو�ضحت عملية التحقق وجود عدم تطابق مع الرتتيبات املو�ضوعة ف�إنه يجب
على املن�ش�أة �أن تتخذ الإجراء املنا�سبة لتحقيق التطابق املطلوب.

ويجب �أن يت�ضمن ما يلي:
�أ .الإجراءات الفعلية وقنوات االت�صال.

ثالثًا :إجراءات التحقق من نظام إدارة سالمة الغذاء

ب .ا�ستنتاجات عملية حتليل املخاطر ،وخطة ها�سب املو�ضوعة.

 .1املراجعة الداخلية

ج .الربامج التمهيدية.

يجب على املن�ش�أة تنفيذ جمموعة من املراجعات الداخلية على فرتات زمنية خمططة لتحديد
ما �إذا كان النظام :
�أ .مطابقاً ملا هو خمطط له ،ومتطلبات املوا�صفة القيا�سية الدولية ومتطلبات نظام
�إدارة اجلودة املحددة بوا�سطة املن�ش�أة .
ب .مطبقاً بفاعلية وحمافظ عليه .
و�أن يت���م تخطيط برنامج املراجعة ،مع الأخذ يف االعتب���ار حالة و�أهمية العمليات والأماكن
التي �س���يتم مراجعتها ،ونتائج املراجعات ال�س���ابقة .ويجب �أن حتدد معايري وجمال ودورية
و�أ�س���اليب املراجع���ات الداخلية املتبعة ،عل���ى �أن يكون اختيار املراجع�ي�ن وتنفيذ املراجعة
مو�ضوعياً وحيادياً .و�أنه ال يجوز �أن يقوم املراجعون مبراجعة �أعمالهم املكلفني ب�أدائها.
ويج���ب �إن�ش���اء �إجراء موث���ق لتحديد امل�س����ؤوليات واملتطلب���ات الالزمة لتخطي���ط وتنفيذ
املراجعات ،وكذلك تقارير نتائجها واملحافظة على �سجالتها.
�أن تت�أكد الإدارة امل�س���ئولة عن الأماكن التي مت مراجعتها من اتخاذ الأفعال الالزمة للتخل�ص
من حاالت عدم املطابقة ومعرفة �أ�س���بابها دون �أي ت�أخري ،و�أن تت�ضمن �أن�شطة املتابعة التحقق
من الأفعال املتخذة وعمل تقرير بنتائج املراجعة.
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 .2تقييم نتائج عملية التحقق

د .فعالية �إدارة املوارد الب�شرية و�أن�شطة التدريب.

 .3حتليل نتائج �أن�شطة التحقق
يج���ب على فريق �س�ل�امة الغ���ذاء �أن يقوم بتحليل نتائج �أن�ش���طة التحقق مب���ا يف ذلك نتائج
املراجعات الداخلية واخلارجية .كما يجب �أن تنفذ عملية التحليل؛ وذلك للأ�سباب التالية:
�أ .توافق كفاءة النظام مع الرتتيبات املخططة ومتطلبات النظام املو�ضوعة بوا�سطة
املن�ش�أة.
ب .حتديد مدى االحتياج لتحديث او حت�سني النظام املطبق.
ج .حتديد الظروف التي ت�ؤدى �إىل زيادة احتمال حدوث تلوث.
د .و�ضع معلومات تفيد يف عملية التخطيط للمراجعة الداخلية ومعرفة الأماكن
املطلوب مراجعتها.
هـ .الت�أكد من فعالية الإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.
كما يجب �أن يتم ت�س���جيل نتائج التحليل وو�ض���عها يف تقرير يرفع ل�ل��إدارة العليا ،ويكون
مبثابة مدخل من مدخالت مراجعة الإدارة ،كما يجب �أن ت�س���تخدم هذه النتائج كمدخالت
لتحديث النظام.
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رابعًا :التحسين

الباب الرابع
قائمة فحص المنشآت
الغذائية المطبقة لنظام
إدارة سالمة الغذاء

 .1التح�سني امل�ستمر

8-1

7-1

6-1

5-1

4-1

كيف يتم ال�سيطرة على االت�صاالت الداخلية واخلارجيةَ ،م ْن امل�سئول عن تلك االت�صاالت؟
وهل تُعد االت�صاالت م�ؤثرة؟

				ال ( )
هل معلومات فريق �سالمة الغذاء تعترب منا�سبة وكافية (يجب القيام بال�س�ؤال عن التدريب ،نعم ( )
وامل�ؤهالت ،واخلربة ... ،الخ؟

هل قامت املن�ش�أة بتحديد م�سئوليات و�سلطات فريق �سالمة الغذاء؟

هل قامت املن�ش�أة بتعيني رئي�س لفريق �سالمة الغذاء مع حتديد م�سئولياته و�سلطاته؟

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

هل مت تكوين فريق ل�سالمة الغذاء متعدد املهام؟

هل مت و�ضع خطة ها�سب؟

 1-3-1هل تغطى اخلطة كافة املنتجات النهائية؟

3-1

2-1
هل للمن�ش�أة �سيا�سة تخ�ص �سالمة الغذاء؟

 2-1-1هل ميكن قيا�س تلك الأهداف؟

 1-1-1هل يتبني ذلك من الأهداف ذات العالقة؟

1-1
هل هناك دليل يبني التزام الإدارة بتطبيق منظومة �سالمة الغذاء؟

 -1م�سئولية الإدارة:

مالحظات
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اليوم:

و�أن يتم ت�سجيل �أن�شطة النظام التي مت حتديثها وو�ضعها يف تقرير بالأ�سلوب املنا�سب ،بحيث
يكون مبثابة مدخل من مدخالت مراجعة الإدارة.

			
ا�سم املراجع:

و�أن ت�ستند �أن�شطة التحديث والتطوير �إىل النقاط التالية:
�أ .مدخالت عمليات االت�صال الداخلية واخلارجية.
ب .املعلومات التي تخ�ص مالءمة وفعالية النظام املطبق.
ج .خمرجات نتائج حتليل �أن�شطة التحقق.
د .خمرجات مراجعة الإدارة.

نقاط الفح�ص

يجب �أن ت�ضمن الإدارة العليا عملية التحديث امل�ستمر لنظام �إدارة �سالمة الغذاء .ولتحقيق
هذا ،يجب �أن يقوم فريق �سالمة الغذاء بتقييم النظام املعمول به على فرتات زمنية حمددة.
كما يعترب الفريق �أنه من ال�ضروري مراجعة حتليل املخاطر ،الربامج التمهيدية للنظام ،وخطة
ها�سب املو�ضوعة.

رقم

 .2حتديث نظام �إدارة �سالمة الغذاء

				
ا�سم املن�ش�أة:

يجب �أن تت�أكد الإدارة من �أن املن�ش�أة تحُ َ ِّ�سن با�ستمرار من فاعلية النظام من خالل االت�صال،
مراجع���ة الإدارة ،املراجع���ة الداخلي���ة ،تقييم نتائج التحق���ق الفردية  ،حتليل نتائج �أن�ش���طة
التحقق ،م�ص���داقية جمموعات �إجراءات ال�س���يطرة ،الإجراءات الت�صحيحية ،و�إجراءات
حتديث النظام.
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1-10-1

10-1

1-9-1

9-1

رقم

هل تعد تلك املراجعة م�ؤثرة؟

هل تتم مراجعة الإدارة كما هو مطلوب؟

هل مت التحقق من هذه الإجراءات؟
			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

مالحظات

			ال ( )
نعم ( )

اليوم:

هل يوجد لدى املن�ش����أة �إجراءات للإعداد �أو اال�س���تجابة
حلاالت الطوارئ؟

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

مالحظات

			ال ( )
نعم ( )

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

6-2

كيف تقوم املن�ش�أة بتدريب الأفراد على التحكم فى
اال�شرتاطات ال�صحية؟

كم عدد الأفراد الذين مت تدريبهم على �إجراء املراجعات
الداخلية؟

كم عدد الأفراد الذين مت تدريبهم على مبادئ ها�سب
والت�شريعات والإجراءات ذات العالقة؟

كيف تقوم املن�ش�أة بتقييم العملية التدريبية؟

5-2

4-2

3-2

2-2

هل لدى املن�ش�أة خطط تدريبية؟

1-2

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

كيف يتم تعريف �إمكانيات وم�ؤهالت الذين ميكن �أن
يكون لديهم ت�أثري على �سالمة املنتج؟

� -2إدارة املوارد:

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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10-3

9-3

هل ت�شمل املوا�صفات الطرق املحددة لال�ستعمال؟

هل ت�ش���مل املوا�ص���فات حتديداً للم�ستهلك املنا�س���ب؟ على �سبيل
املثال ذوي احل�سا�س���ية ،كبار ال�س���ن ،الأطفال ال�ص���غار ،التغذية
امل�ؤ�س�سية ،مر�ضى املناعة� .... ،إلخ

هل ت�شمل املوا�صفات اال�ستخدام املقرتح؟

هل ت�شمل املوا�صفات فرتة ال�صالحية وظروف التخزين؟

هل ت�شمل املوا�صفات طريقة التوزيع (بالتف�صيل)؟

هل ت�شمل املوا�صفات معلومات بطاقة البيان؟

هل ت�شمل املوا�صفات ظروف التخزين؟

هل ت�شمل املوا�صفات نوعية مواد التعبئة والتغليف؟

هل ت�شمل املوا�صفات تفا�صيل عن املواد اخلام واملكونات؟

هل ت�ش���مل املوا�ص���فات معلومات تفيد �س�ل�امة املنت���ج مثل درجة
احلمو�ضة والن�شاط املائى ....الخ؟

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

11-3

8-3

7-3

6-3

5-3

4-3

3-3

2-3

1-3

هل مت و�صف املنتج �أو جمموعة املنتجات و�صفاً كام ًال؟

مالحظات
			ال ( )
نعم ( )

 -3موا�صفات املنتج:

رقم

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

هل مت مطابقة املخطط على العملية الت�صنيعية الفعلية؟

هل مت مناق�شة �أي من التغيريات مع فريق �سالمة الغذاء قبل
تنفيذها؟

كيف يتم ت�سجيل التغيريات واملوافقة عليها؟

كيف يتم �إبالغ فريق �سالمة الغذاء بالتغيريات التي حتدث
يف العملية الت�صنيعية �أو يف خ�صائ�ص املنتج؟

هل حدثت تغيريات منذ �إقامة املخطط؟

هل ي�شمل املخطط على املواد اخلام واملكونات – مواد التعبئة
والتغليف بالإ�ضافة �إىل كافة �أن�شطة الت�صنيع والتخزين؟

			ال ( )
نعم ( )

7-4

6-4

5-4

4-4

3-4

2-4

1-4

مالحظات
مدى �شمول خمطط العملية الت�صنيعية؟

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

 -4خمطط م�سار العملية الت�صنيعية:

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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7-5

6-5

5-5

4-5

ما م�صادر املعلومات التي مت االعتماد عليها؟

كيف قام الفريق بتقييم احتمال حدوث املخاطر؟

هل مت حتليل املخاطر تف�صيلياً �أو ب�صفة عامة؟
			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

10-5

9-5

8-5

هل توجد كافة و�س���ائل الوقاية يف موا�ض���عها على م�س���توى
املن�ش�أة؟

هل تقوم الو�س���ائل املح���ددة مبنع �أو تقليل الأخطار مل�س���توى
مقبول؟ وكيف ميكن معرفة مدى �صالحية تلك الو�سائل؟

هل مت �إعداد و�سائل وقاية منا�سبة ملواجهة كل خطر؟

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

هل ا�شتمل على جميع املواد اخلام؟
هل �أُخذت جميع اخلطوات الت�صنيعية يف االعتبار؟

هل مت تقييم كافة املخاطر نوعياً و�/أو كمياً؟
			ال ( )
نعم ( )

3-5

2-5

1-5

مالحظات

كيف مت حتليل املخاطر؟

 -5حتليل املخاطر واملقايي�س الوقائية:

رقم

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

هل مت حتديد كافة نقاط التحكم احلرجة؟

			ال ( )
نعم ( )

مالحظات

هل مت ا�ستخدام �شجرة القرارات؟

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

3-6

2-6

1-6

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

كيف مت حتديد (تعيني) نقاط التحكم احلرجة؟

 -6نقـاط التحكــم احلرجــة:

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

64

65
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5-7

			ال ( )
نعم ( )

هل يتم تنفيذ (تفعيل) احلدود احلرجة على م�ستوى املن�ش�أة؟

كي���ف ميكن للمن�ش����أة التمييز ب�ي�ن احلدود احلرج���ة وحدود
الت�شغيل؟

كيف ميكن الت�أكد من �ص�ل�احية احل���دود احلرجة املقرتحة يف
التحكم يف املخاطر؟

كيف مت حتديد احلدود احلرجة؟ وهل هناك دليل؟ (موا�ص���فة
وطنية �أو دولية �أو احتياجات ذات �صلة بالت�شريعات املعمول
بها ،بيانات جتريبية ،مراجع وم�صادر مرجعية ...،الخ)

			ال ( )
نعم ( )

4-7

3-7

2-7

1-7

مالحظات

ه���ل مت حتديد ح���دود حرج���ة لكل نقط���ة من نق���اط التحكم
احلرجة؟

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

 -7احلــدود احلرجـــة:

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

8-8

7-8
هل يتم ت�سجيل نتائج الر�صد والقيا�س؟

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

هل الأفراد القائمون على الر�صد والقيا�س مدربون وم�ؤهلون؟

هل ت�أخذ املن�ش�أة �أي �إجراء �أو �إجراءات عند حدوث انحراف؟

ه���ل يوجد لدى املن�ش����أة نظام وا�ض���ح لتتبع املنت���ج عند حدوث
انحراف؟

هل خطط �أخذ العينات م�صممة �إح�صائياً؟

ما هي حالة �أجهزة الر�صد والقيا�س؟

ه���ل هن���اك �أي دلي���ل عل���ى اتب���اع �أ�س���اليب الر�ص���د والقيا����س
املو�ضوعة؟

			ال ( )
نعم ( )

6-8

5-8

4-8

3-8

2-8

1-8

مالحظات
هل مت و�ضع �أ�ساليب ر�صد وقيا�س لكافة نقاط التحكم احلرجة؟

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

� -8أ�ساليب الر�صد والقيا�س:

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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9-10

8-10

7-9

6-9

5-9

4-9

هل ت�أخذ الإجراءات الت�ص���حيحية يف اعتبارها تعديل العملية
الت�صنيعية �أو خطة ها�سب ،وذلك يف حالة وجود خمالفة م�ستمرة
لأحد احلدود احلرجة؟

هل يتم ت�سجيل الإجراءات الت�ص���حيحية وكيف ميكن احلكم
على كفاءتها؟

كيف تقوم املن�ش�أة بالتخل�ص من املنتجات غري املطابقة؟

كيف يتم التحكم والت�سجيل يف �أحوال عدم مطابقة املنتج؟

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

3-9

م���ا هو دليل جدوى الإجراءات الت�ص���حيحية التي تتخذ عند
حدوث انحراف عند نقطة التحكم احلرجة؟

			ال ( )
نعم ( )

مالحظات

هل مت حتديد م�سئولية و�سلطة تطبيق الإجراءات الت�صحيحية؟

2-9

1-9

هل توجد فع ًال �إجراءات ت�صحيحية؟

 -9الإجــراءات الت�صحيحيـــة:

رقم

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

كيف يتم ا�ستخدام نتائج التحقق يف حت�سني نظام �سالمة الغذاء؟

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

7-10

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

11-10

10-10

هل هناك مراجعة منتظمة لنتائج التحكم يف اال�شرتاطات ال�صحية؟

هل تت�ضمن الأ�ساليب و�سائل لتقييم �آراء امل�ستهلكني و�شكواهم؟

هل مت تدريب الأفراد امل�سئولني عن القيام ب�إجراءات التحقق؟

هل تت�ضمن الأ�ساليب معايرة �أجهزة الر�صد والقيا�س؟

			ال ( )
نعم ( )

6-10

هل هناك مراجعة منتظمة على �صالحية نقاط التحكم احلرجة؟

			ال ( )
نعم ( )

5-10

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

هل تت�ضمن �أ�ساليب التحقق مراجعة ال�سجالت؟

كيف قامت املن�ش�أة بعمل تقييم �أوىل ل�صالحية خطة ها�سب؟

ه���ل مت تعريف وحتديد م�س���ئولية و�س���لطة وطرق ومع���دل تكرار
ونوعية �أ�ساليب� /إجراءات التحقق؟
هل الط���رق املتبعة للتحقق ومع���دل تطبيقها كافي���ة للت�أكد من �أن
النظام يعمل ب�شكل �صحيح وبكفاءة ومتطابق مع الت�شريعات؟

مالحظات
			ال ( )
نعم ( )

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

4-10

3-10

2-10

1-10

			
ا�سم املراجع:

نقاط الفح�ص
هل توجد �أ�ساليب للتحقق؟

� -10أ�ســـاليب التحــقق:

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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11-11

10-11

9-11

7-11
8-11

6-11

5-11

4-11

3-11

1-11
2-11

ما هو الإجراء الذي تتبعه املن�ش�أة لإدارة نظام الوثائق؟
هل تغطى الوثائق كافة عمليات /خطوات نظام �سالمة الغذاء؟
ه���ل تت���م املوافقة عل���ى الوثائ���ق بوا�س���طة �أ�ش���خا�ص م�س���ئولني قبل
�إ�صدارها؟
كيف يتم التحكم يف التوثيق؟
ه���ل ح�ص���لت املن�ش����أة عل���ى الأك���واد واملوا�ص���فات والت�ش���ريعات
والإجراءات ذات العالقة باملنتجات الغذائية؟
كيف تقوم املن�ش����أة بالتحك���م يف تغيريات الوثائق وه���ل كافة الوثائق
متوفرة حالياً؟
هل ميكن الو�صول للوثائق ب�سهولة؟
هل �سجالت ها�سب وا�ضحة التحديد؟
ه���ل يتم تطبيق نظ���ام التوثيق والتحكم يف ال�س���جالت مع الأخذ يف
االعتبار حجم وطبيعة املن�ش�أة؟
هل يتم االحتفاظ ب�س���جالت «نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء» يف ظروف
منا�سبة ملنع دمارها �أو تدهورها �أو فقدها؟
ما مدة احتفاظ املن�ش�أة بال�سجالت؟

 -11التوثيق وحفظ ال�سجالت:

رقم

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

مالحظات

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )
			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

اليوم:

كيف تقوم املن�ش�أة بتقييم العملية التدريبية؟

كيف تقوم املن�ش�أة بتدريب �أفرادها على اال�شرتاطات ال�صحية؟

ك���م عدد الأ�ش���خا�ص الذي���ن مت تدريبهم على القي���ام مبراجعات
داخلية؟

كم عدد الأ�ش���خا�ص الذين مت تدريبهم على مبادئ «ها�سب» وما
يتعلق بها من ت�شريعات و�إجراءات؟

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

6-12

5-12

4-12

3-12

2-12

هل لدى املن�ش�أة خطط للتدريب؟

			ال ( )
نعم ( )

1-12

مالحظات
ه���ل توج���د خط���ة تدريبي���ة تت�ض���من االحتياج���ات التدريبي���ة
واملتدربني؟

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

 -12التــــدريـب:

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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8-13

7-13

6-13

5-13

4-13

كي���ف تت�أكد املن�ش����أة م���ن حتدي���د وا�س���تدعاء كل املنتجات غري
املطابقة؟

كيف تتداول املن�ش�أة املنتجات امل�ستدعاة؟

ما هو ال�سبب؟

كم عدد املنتجات حمل االهتمام؟

هل مت ا�ستدعاء جزئي �أو كلى لأحد املنتجات؟

			ال ( )
نعم ( )

3-13

هل مت حتديد امل�سئولية وال�سلطة؟

ما الظروف التي يجب فيها ا�ستدعاء املنتج /املنتجات؟

			ال ( )
نعم ( )

مالحظات

			ال ( )
نعم ( )

2-13

1-13

هل لدى املن�ش�أة �أ�سلوب ال�ستدعاء منتجاتها؟

 -13اال�ســــتدعاء:

رقم

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

هل يتم ا�ستخدام تلك ال�شكاوى فى عملية التحقق من النظام؟

			ال ( )
نعم ( )

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

6-14

5-14

هل يتم توثيق ال�شكاوى؟

ما الإجراءات التى قامت املن�ش�أة باتخاذها؟
			ال ( )
نعم ( )

4-14

3-14

هل تتعلق ال�شكاوى ب�سالمة املنتج؟

			ال ( )
نعم ( )

2-14

هل مت حتديد امل�سئولية وال�سلطة فيما يتعلق ب�شكاوى العمالء؟

			ال ( )
نعم ( )

1-14

مالحظات
هل لدى املن�ش�أة �أ�سلوب للتعامل مع �شكاوى العمالء؟

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

 -14ال�شــــكاوى:

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

مالحظات

3-2-15

2-2-15

هل قامت املن�ش�أة ب�إجراء فح�ص لنوعية املياه امل�ستخدمة؟

�سالمة املاء:

			ال ( )
نعم ( )

هل ت�ستخدم املن�ش�أة مياه جوفية (�آبار)؟
وما هي حالة البيئة املحيطة؟
هل تتم معاجلة املاء (ب�إ�ضافة الكلور مث ًال)؟

ما هو معدل �إجراء فحو�ص نوعية املياه؟ و َم ْن الذي يتواله؟

1-2-15

2-15

5-1-15

هل يتم توثيق ومراجعة �سجالت التحكم؟

ما هي الإجراءات التي تتبعها املن�ش�أة عند حدوث خمالفة؟

هل يتم التحقق من كفاءة تلك الإجراءات؟

هل تغطى تلك الإجراءات كافة الأن�شطة؟
			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

4-1-15

3-1-15

2-1-15

1-1-15

هل لدى املن�ش�أة �إجراءات موثقة للتحكم يف النظافة ال�شخ�صية؟
			ال ( )
نعم ( )

مالحظات

1-15

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )
			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )

)
)
)
)

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )
			ال ( )
نعم ( )
			ال ( )
نعم ( )

اليوم:

النظافة ال�شخ�صية:

� -15إجراءات التحكم يف ال�شئون ال�صحية:

رقم

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:
هل يتم ر�صد وقيا�س م�ستوى الكلور؟
هل لدى املن�ش�أة خريطة بتو�صيالت املياه وال�صرف؟
هل هناك �أي احتماالت للتلوث؟ على �س���بيل املثال التلوث العر�ض���ي
نتيجة تقابل مياه ال�شرب النقية مع م�صادر مياه غري نقية
هل يتم توثيق ال�سجالت؟
حالة ونظافة الأ�سطح املالم�سة للغذاء:
هل الأ�سطح املالم�سة للغذاء مطابقة لال�شرتاطات ال�صحية؟
(الآالت واملعدات واملن�ش�آت ومالب�س ومهمات العاملني ...الخ)
هل توجد خطة للنظافة؟
هل تعترب هذه اخلطة كافية؟
هل تتوافر و�سائل النظافة بالعدد املطلوب والكفاءة اجليدة؟
ه���ل يت���م ر�ص���د ومتابع���ة نتائ���ج التنظي���ف والتحق���ق م���ن كفاءتها
(ميكروبيولوجياً)؟
هل مت تدريب العاملني تدريباً جيداً على �أعمال النظافة؟
منع التلوث العر�ضي:
هل م�سار كل من املواد والعاملني �صحيح؟
هل يتم الف�صل التام للآالت والأدوات يف الأماكن التي متثل خطورة؟

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

6-3-15
4-15
1-4-15
2-4-15

2-3-15
3-3-15
4-3-15
5-3-15

7-2-15
3-15
1-3-15

4-2-15
5-2-15
6-2-15

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

كيف تتداول املن�ش�أة املنتجات امللوثة؟
هل هناك فر�ص �أخرى حلدوث التلوث العر�ض���ي؟ (على �س���بيل
املثال بوا�سطة و�سيلة نقل� ،شاحنة�... ،إلخ)
�صيانة مغا�سل وجتهيزات تطهري الأيدي ودورات املياه:
هل لدى املن�ش�أة خطط لل�صيانة؟
كايف من مغا�سل وجتهيزات تطهري الأيدي يف
هل لدى املن�ش�أة عدد ٍ
مناطق الت�صنيع والإنتاج (عند مداخل ومناطق الت�صنيع الرئي�سية)
هل لدى املن�ش�أة عدد كاف من دورات املياه؟ وما حالتها؟
ما هو احتمال حدوث التلوث؟
حماية الغذاء ومواد التعبئة والتغليف و�أ�سطح مالم�سة الغذاء من
الغ�ش:
هل مواد التعبئة والتغليف يف حالة جيدة؟
هل يتم حماية املنتجات ومواد التعبئة والتغليف من التلوث؟
هل هناك تكثيف لبخار املاء؟
هل تتم ال�سيطرة على ال�شحوم و�أدوات ال�صيانة؟

1-6-15
2-6-15
3-6-15
4-6-15

6-15

3-5-15
4-5-15

2-5-15

5-15
1-5-15

4-4-15

3-4-15

رقم

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

هل تتم حماية ك�شافات الإ�ضاءة؟ (الزجاج)
ما هي حالة البيئة حول مناطق الإنتاج؟
بطاقة بيان ،تخزين وا�ستخدام املركبات ال�سامة:
هل يوجد باملن�ش�أة �أفراد خم�ص�صني للتعامل مع املواد ال�سامة؟
هل يتم تخزين تلك املركبات ال�سامة ب�شكل منف�صل؟
هل تو�ضع بطاقة بيان وا�ضحة على عبوات املركبات ال�سامة؟
هل هناك تعليمات متوافرة؟
هل لدى املن�ش�أة �سجالت باال�ستعمال؟
هل مت تدريب الأفراد؟
اال�شرتاطات ال�صحية للعاملني:
هل توجد �إجراءات ملتابعة احلالة ال�صحية للعاملني؟ ومدى تطبيق
قواعد اال�شرتاطات ال�صحية لهم؟
هل يتم تنفيذ الإجراءات؟
هل يت���م فح����ص احلالة ال�ص���حية للعامل�ي�ن دورياً (ال�ش���هادات
ال�صحية ....الخ)
هل يتم تدريب العاملني؟

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

4-8-15

3-8-15

2-8-15

1-8-15

5-6-15
6-6-15
7-15
1-7-15
2-7-15
3-7-15
4-7-15
5-7-15
6-7-15
8-15

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
مالحظات

مالحظات

			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )

)
)
)
)

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )
			ال (
نعم ( )

)
)
)
)
)
)

			ال ( )
نعم ( )

اليوم:
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اليوم:

مالحظات
)
)
)
)

�إدارة املخلفــــات:

				ال (
نعم ( )
هل التهوية منا�سبة؟
				ال (
نعم ( )
هل العمليات الت�صنيعية منف�صلة ب�شكل منا�سب؟
				ال (
هل خمطط الآالت والتجهيزات والعمليات الت�صنيعية منا�سب؟ نعم ( )
				ال (
نعم ( )
هل هناك �أي اختناقات �أو تعار�ض يف مناطق الت�صنيع؟
هل املخازن منا�سبة
				ال ( )
لتخزين الب�ضائع؟ (على �سبيل املثال للب�ضائع نعم ( )
اجلافة واملجمدة ...الخ)؟

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

 10-15ت�صميم املباين واملرافق
 1-10-15هل احلوائط والأر�ضيات يف حالة جيدة؟
 2-10-15ما هي حالة ال�صرف ال�صحي؟

3-9-15
4-9-15
5-9-15
6-9-15

9-15
1-9-15
2-9-15

مكافحة الآفات:
هل لدى املن�ش�أة خطة ملكافحة الآفات؟
هل هناك خطة ملكافحة القوار�ض؟
هل تعترب �شراك القوار�ض منا�سبة؟
هل جتهيزات مكافحة القوار�ض منا�سبة؟
هل الأبواب والنوافذ والتجهيزات الأخرى فى حالة جيدة؟
هل املبيدات ذات كفاءة؟
كيف تت�أكد املن�ش�أة من �أن كافة الآفات حتت ال�سيطرة؟
هل يتم توثيق و�سائل ال�سيطرة على الآفات؟

 5-8-15هل لدى املن�ش�أة �سجالت تدريب يف هذا املجال؟

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
مالحظات

				ال ( )
نعم ( )

				ال ( )
نعم ( )

				ال (
نعم ( )
				ال (
نعم ( )
				ال (
نعم ( )
				ال (
نعم ( )
				ال (
نعم ( )
				ال (
نعم ( )

)
)
)
)
)
)

				ال ( )
نعم ( )

اليوم:

				ال ( )
نعم ( )
 2-11-15هل هناك جتهيزات كافية للمخلفات يف منطقة الإنتاج؟
				ال ( )
 3-11-15هل يتم التخل�ص من املخلفات يف الوقت /الأوقات املنا�سبة؟ نعم ( )
هل تقوم املن�ش�أة مبعاجلة املخلفات؟
4-11-15
				ال ( )
نعم ( )
وكيف تتم املعاجلة؟
هل
				ال ( )
تتوافقبها؟طريقة معاجلة املخلفات مع الإجراءات والت�ش���ريعات نعم ( )
املعمول

 1-11-15كيف تتحكم املن�ش�أة يف املخلفات؟

11-15

7-10-15

3-10-15
4-10-15
5-10-15
6-10-15

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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8-16

7-16

6-16
ما هي امل�صادر التي مت ا�ستعمالها؟

وح ْيدة الإجراءات املتبعة؟
كيف ت�ضمن املن�ش�أة ا�ستقاللية َ

هل مت حتديد (تعريف) م�سئوليات واحتياجات املراجعة؟

هل يتلقى املراجعون �أي تدريب؟
			ال ( )
نعم ( )

ممن يتكون فريق املراجعة؟

كيف ت�ض���من املن�ش����أة ب�أن الربنامج يغطى كافة نواحي /متطلبات
نظام �سالمة الغذاء؟

			ال ( )
نعم ( )

			ال ( )
نعم ( )

مالحظات

			ال ( )
نعم ( )

5-16

4-16

3-16

ما معدل تكرار قيام املن�ش�أة ب�إجراء املراجعات الداخلية؟
هل مت حتديد (تعريف) هدف ومعايري ونطاق و�أ�ساليب املراجعة؟

2-16

1-16

هل لدى املن�ش�أة خطة للمراجعة الداخلية؟

 -16املراجعــة الداخليــة:

رقم

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

			ال ( )
نعم ( )

اليوم:

هل يتم توثيق نتائج املراجعة؟

هل يتم ا�ستعمال بيانات املراجعة يف تطوير نظام �سالمة الغذاء؟

			ال ( )
نعم ( )

مالحظات

هل مت حتقيق �أغرا�ض (�أهداف) املراجعة؟

نقاط الفح�ص

			
ا�سم املراجع:

اليوم:

			ال ( )
نعم ( )

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع

11-16

10-16

9-16

رقم

				
ا�سم املن�ش�أة:

تابع
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الباب الخامس
حاالت عدم المطابقة
وإجراءاتها التصحيحية

عندما تقوم اجلهة امل�ش���رفة على تطبيق النظام بعمل مراجعات على املن�ش����أة الغذائية ،وعند
اكت�ش���افها حلاالت عدم مطابقة �أو حيود ،وهي تلك احلاالت التي تكون فيها ممار�سات تداول
الأغذية بتلك املن�ش����آت الغذائية غري متوافقة مع متطلبات نظام �إدارة �سالمة الغذاء (الأيزو
.)2005 : 22000
وتق�سم حاالت عدم املطابقة �إىل:
 .1حاالت عدم مطابقة حرجة.
 .2حاالت عدم مطابقة عظمى.
 .3حاالت عدم مطابقة �صغرى.

� ً
أوال :حاالت عدم املطابقة احلرجة:

وه���ي احلاالت غ�ي�ر املطابقة ملتطلبات النظام ،والتي ت�س���بب بالت�أكيد �ض���رراً مبا�ش���راً على
ال�صحة العامة مل�ستهلكي هذه الأغذية املنتجة �أثناء حدوث حالة عدم املطابقة داخل املن�ش�أة
الغذائية.
وعندما تكت�شف اجلهة امل�شرفة على تطبيق النظام هذه احلاالت ،ف�إنها تقوم باتخاذ اخلطوات
التالية:
� .1إخطار اجلهة �أو اجلهات امل�س���ئولة هاتفياً ،يليها كتابة وثيقة ر�س���مية بهذه احلالة قبل
مرور (� 24ساعة) على حدوثها.
 .2تقوم اجلهة �أو اجلهات امل�س���ئولة بت�شكيل جلنة فور تلقي الوثيقة الر�سمية من اجلهة
امل�شرفة على تطبيق النظام وتوجهها للمن�ش�أة بعد (� 24ساعة) من الإبالغ؛ للت�أكد
من �إزالة �سبب حالة عدم املطابقة.
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 .3تقوم اجلهة امل�شرفة على تطبيق النظام ب�إعادة املراجعة خالل (� 7أيام) من اكت�شاف
حالة عدم املطابقة.

�أمثلة تطبيقية لبع�ض حاالت عدم املطابقة احلرجة:
مثال (:)1
عند قيام اجلهة امل�ش���رفة عل���ى تطبيق النظام باملراجعة على �أح���د املطاعم لوحظ لوح تقطيع
خ�شبي واحد ي�ستخدم يف تقطيع اللحوم والدواجن واخل�ضروات الطازجة امل�ستخدمة يف
�إعداد ال�س�ل�اطات ،كما يقوم العاملون باملطعم بتداول اللح���وم والدواجن غري املطهية ثم
يقومون بتداول الأغذية اجلاهزة للأكل مبا�شرة دون غ�سل وتطهري �أيديهم.
وقامت اجلهة امل�شرفة على تطبيق النظام ب�إخطار اجلهات امل�سئولة ملا قد ينتج من �أ�ضرار �صحية
للم�ستهلك نتيجة حلدوث تلوث خلطي جراء هذا التداول غري املطابق .حيث قامت اجلهات
امل�س���ئولة بت�شكيل جلنة بعد (� 24ساعة) من الإبالغ عن حالة عدم املطابقة احلرجة للت�أكد من
�إزالة ال�س���بب ،وذلك با�ستخدام �ألواح تقطيع غري خ�شبية متعددة الألوان يخ�ص�ص �أحدها
فقط لتجهي���ز اللحوم ،والثاين لتجهي���ز الدواجن ،والثالث لإعداد وجتهيز اخل�ض���راوات
الطازجة.
ثم التنبيه على العاملني باملطعم ب�ض���رورة غ�سل �أيديهم وتطهريها بالطريقة القيا�سية املعرتف
به���ا بعد تداول كافة الأغذية غ�ي�ر املطهية وقبل تداول الأغذية اجلاهزة للأكل مع �ض���رورة
الف�صل اجليد بني هذين النوعني من الطعام.
وقامت اجلهة امل�ش���رفة ب�إعادة املراجعة خالل �س���بعة �أيام من اكت�ش���اف حال���ة عدم املطابقة
احلرجة.

مثال (:)2
قامت اجلهة امل�ش���رفة عل���ى تطبيق نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء ب�أحد م�ص���انع الأغذية املنتجة
للب�سكويت امل�ص���نع من طحني الأرز لفئة خا�صة من امل�ستهلكني الذين يعانون من ح�سا�سية
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من جلوتني القمح .و�أثناء املراجعة وجدت اجلهة امل�ش���رفة �أن املن�ش����أة تقوم بخلط ن�سبة من
طح�ي�ن القمح �إىل طحني الأرز دون �أن يذكر ذلك �ص���راحة على البطاقة املبا�ش���رة للعبوة،
وبتحري ذلك من امل�س���ئول عن الإنتاج باملن�ش����أة �أفاد ب�أنه يتم �إ�ضافة هذه الن�سبة من طحني
القمح كمغلظ للقوام ،و�س���يتم ت�ص���حيح ذلك (عدم ذكر ن�سبة الإ�ض���افة من طحني القمح
على البطاقة املبا�ش���رة للعبوة) بعد االنتهاء من كمية مواد التعبئة والتغليف امل�ستخدمة حالياً
بطباعة مواد تغليف جديدة مدون عليها الن�سبة امل�ضافة من طحني القمح.
قامت اجلهة امل�ش���رفة ب�إخطار اجلهة الرقابية امل�س���ئولة ،حيث �ألزمت الأخرية املنتج بالتخل�ص
متاماً من جميع املنتجات املخالفة املوجودة طرف املن�ش����أة ،وا�ستدعاء كافة املنتجات التي مت
توزيعها وت�سويقها مرة �أخرى.

ثاني ًا :حاالت عدم املطابقة العظمى:

هي حاالت غري مطابقة ملتطلبات نظام �إدارة �سالمة الغذاء قد ت�سبب �ضرراً ب�صحة امل�ستهلك
بدرجة كبرية.
وعلى اجلهة امل�ش���رفة على تطبيق النظام عند اكت�ش���افها لهذا النوع من حاالت عدم املطابقة
�أن تقوم باخلطوات التالية:
�	.1إخطار اجلهة �أو اجلهات الرقابية امل�س���ئولة بحالة عدم املطابقة خالل �سبعة �أيام من
اكت�ش���افها ،ومن خالل هذا الإخطار تقرر اجلهة �أو اجلهات امل�سئولة مدى احلاجة
لت�شكيل جلنة لفح�ص ومراجعة املن�ش�أة بنا ًء على �شدة ال�ضرر املحتمل حدوثه.
 .2تقوم اجلهة امل�شرفة على تطبيق النظام ب�إعادة املراجعة خالل �سبعة �أيام من �إخطار
اجلهة �أو اجلهات الرقابية امل�سئولة.
 .3على املن�ش�أة �أن تتخذ ما تراه منا�سباً لت�صحيح حالة عدم املطابقة الكربى املكت�شفة،
و�إذا مل تقم املن�ش����أة بت�صحيح احلالة خالل �س���بعة �أيام ف�إنها تتحول من حالة عدم
مطابقة كربى �إىل حالة عدم مطابقة حرجة.
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مثال تطبيقي على حاالت عدم املطابقة العظمى:
�أثناء قيام اجلهة امل�شرفة على تطبيق النظام باملراجعة ب�إحدى املن�ش�آت الغذائية وجد �أن العمال
يقومون بغ�س���ل وتطهري �أيديهم ،ولكنهم ي�س���تخدمون منا�ش���ف من القما�ش ت�ستخدم لعدة
مرات بد ًال من املنا�ش���ف الورقية ذات اال�س���تخدام الواحد .فقامت اجلهة امل�ش���رفة ب�إخطار
اجلهة �أو اجلهات الرقابية امل�س���ئولة مع �إخطار املن�ش����أة بحالة عدم املطابق���ة و�إعادة املراجعة
خالل �سبعة �أيام للـت�أكد من ت�صحيح الو�ضع احلايل.

ثالث ًا :حاالت عدم املطابقة ال�صغرى:
وهي حاالت غري مطابقة ملتطلبات نظام �إدارة �سالمة الغذاء ولكنها قليلة ال�ضرر للم�ستهلكني
عند وجودها ،حيث يتم �إخطار املن�ش�أة بها وحتديد فرتة زمنية لت�صحيح هذه احلالة مع �إخطار
اجلهة �أو اجلهات الرقابية امل�سئولة دون احلاجة �إىل حتديد جلنة للفح�ص .و�إذا مل يتم ت�صحيح
هذه احلاالت قبل املراجعة التالية تتحول من حاالت عدم مطابقة �ص���غرى �إىل حاالت عدم
مطابقة كربى.

�أمثلة تطبيقية على حاالت عدم املطابقة ال�صغرى:
مثال (:)1
عند قيام اجلهة امل�ش���رفة على تطبيق النظام ب�أعمال املراجعة لأحد املطاعم مت مالحظة حاالت
عدم املطابقة ال�صغرى التالية:
 .1وجود ك�سر بالطبقة املغطاة لأر�ضية منطقة الإعداد.
 .2تكون ف�ضالت �شحمية على الفالتر �أعلى مداخن الأفران.
 .3الأغذية غري املطهية املغلفة مالم�سة لأر�ضية امل�ستودع املربد.
 .4عدم اتباع قاعدة ما يخزن �أو ًال ي�صرف �أو ًال بامل�ستودعات.
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وبنا ًء عليه قامت اجلهة امل�شرفة ب�إبالغ �إدارة املن�ش�أة بالإجراءات الت�صحيحية التالية:
� .1إ�صالح العيوب ب�أر�ضية املن�ش�أة خالل  21يوم من تاريخ املراجعة.
 .2تغيري الفالتر �أعلى مداخن الأفران خالل � 24ساعة.
 .3زيادة عدد الأرفف داخل م�س���تودع التربيد لتجنب تخزين الأغذية على �أر�ضية
امل�ستودع.
� .4إعادة تنظيم وترتيب امل�ستودع بحيث تتبع قاعدة ما يخزن �أو ًال ي�صرف �أو ًال.
تق���وم بعد ذلك اجلهة امل�ش���رفة ب�إع���ادة عملية املراجعة و�إخط���ار اجلهات الرقابية امل�س���ئولة
بالت�صحيحات التي مت �إجرا�ؤها.

مثال (:)2
�أثناء �إحدى املراجعات التي تقوم بها اجلهة امل�شرفة على تطبيق النظام على �أحد حمالت بيع
الأغذية (البقاالت) وجدت �أن بع�ض الأغذية املعرو�ضة تعدت التاريخ الأف�ضل لال�ستخدام
« »Best before dateكذلك وجد �أن باب مربد امل�شروبات غري حمكم الغلق نظراً لعيب
بال�صيانة ،وكذلك عدم ت�سجيل بع�ض الب�ضائع ب�سجالت التوريد.
لذلك قامت اجلهة امل�شرفة ب�إخطار الإدارة بالإجراءات الت�صحيحية التالية:
 .1التخل�ص من املنتجات التي انتهت فرتة اال�ستخدام الأمثل لها فوراً.
�	.2إ�صالح باب الثالجة خالل فرتة  21يوماً.
 .3ت�سجيل كافة الأغذية املوردة للمن�ش�أة.
ثم قامت اجلهة امل�شرفة ب�إعادة املراجعة وتعديل التقرير للجهات امل�سئولة.
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