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المقدمة
إن قــدرة المــورد االولــي علــى تتبــع المنتجــات التــي يقومــون بتوريدهــا ســواء تتبعــا أماميــا فــي
إتجــاه العميــل أو خلفيــا فــي إتجــاه المزرعــة هــي أساســا ال يمكــن إغفالــه أو إهمالــه ألنــه مــن
ضمانــات حمايــة المســتهلكين مــن مخاطــر الغــذاء المحتملــة .ويعــد وجــود نظــام لتتبــع وإســتدعاء
المنتجــات غيــر المطابقــة مطلبــا أساســيا للهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء كــي يســتطيع المــورد
األولــي التســجيل بالهيئــة والحصــول علــى ترخيــص يمكنــه مــن تــداول المنتجــات واإلســتمرار فــي
العمــل.
والجديــر بالذكــر أن تســجيل المــورد األولــي فــي الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء أصبــح إلزاميــا
بحيــث أن عــدم التســجيل يــؤدي حتمــا لمنــع المــورد مــن اإلســتمرار فــي عملــه وأيضــا يضعــه تحــت
طائلــة القانــون إذا إســتمر فــي توريــد المنتجــات بــدون التســجيل والحصــول علــى الترخيــص.
وإيمانــا مــن الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء بأهميــة دور المــورد األولــي فــي سلســلة إمــداد
المحاصيــل ومــدى تأثيــر ذلــك القطــاع علــى اإلقتصــاد الوطنــي وبوجــوب تيســير إمتثالهــم
للمتطلبــات القانونيــة الصــادرة عــن الهيئــة .قامــت الهيئــة بإصــدار هــذا الدليــل والــذي يعــد أداة
تطبيــق تفصيليــة يســتطيع المــورد األولــي أن يســتعين بهــا لتطبيــق نظــام فعــال لتتبــع وإســتدعاء
المنتجــات وأيضــا ضمــان التطابــق مــع التشــريعات ذات الصلــة.

محتوى الدليل
يقــدم هــذا الدليــل شــرحا مبســطا ألساســيات التتبــع وكيفيــة إســتدعاء المنتجــات غيــر المطابقــة
فــي قطــاع تــداول المحاصيــل ،كمــا يوجــد بالدليــل مالحــق تمثــل نموذجــا للوثائــق التــي تيســر
عمليــات التتبــع واإلســتدعاء .باإلضافــة إلــى ذلــك يوجــد ملحــق خــاص بــه خطــوات التســجيل بالهيئــة
والنمــاذج الواجــب إســتيفائها إثنــاء التســجيل.

المستفيدين المستهدفين
بشــكل أساســي فــإن هــذا الدليــل موجــه للمــورد األولــي ويمكــن أيضــا لجميــع أعضــاء سلســلة
إمــداد المحاصيــل اإلســتفاده منــه.
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األهداف
تم إعداد هذا الدليل لتحقيق األهداف التالية:
6 .6تعريف مستخدم هذا الدليل بالمفاهيم األساسية للتتبع وآثارها على إنتاج المحاصيل
7 .7إيضــاح البيانــات الالزمــة ألغــراض التتبــع ،وكيــف ينبغــي أن تترابــط هــذه البيانــات مــن خــال
سلســلة التوريــد؛
8 .8توضيح كيفية توثيق جميع المعلومات عن المنتجات في جميع مراحل إنتاجها؛
9 .9تسهيل عمليات إستدعاء وسحب المنتجات غير المطابقة.

تعاريف
الهيئة القومية لسالمة الغذاء
هــي هيئــة مســتقلة خدميــة تتبــع رئيــس الجمهوريــة وصــدرت بالقانــون رقــم ( )1لســنة ،2017
والــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ  10ينايــر  ،2017والــذي يهــدف إلــى تطويــر منظومــة
الرقابــة علــى ســامة الغــذاء مــن خــال تحديــث التشــريعات والقــرارات المنظمــة لســامة الغــذاء
وتوحيــد جهــات الرقابــة المتعــددة علــى ســامة الغــذاء فــي الــوزرات والهيئــات والمصالــح
الحكوميــة فــي جهــة واحــدة هــي الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء لتتولــى المســئولية كاملــة
ولتعمــل علــى تطويــر منظومــة ســامة الغــذاء فــي مصــر لتتوافــق مــع المعاييــر العالميــة بمــا
يحققــه ذلــك مــن مــردود إيجابــي علــى صحــة المواطــن المصــري عــن طريــق التأكــد مــن أن الغــذاء
المنتّ ــج ،المصنّ ــع ،المــوزّ ع أو المتــداول فــي الســوق يحقــق أعلــى معاييــر الســامة والصحــة ،كمــا
يســاهم فــي نمــو صــادرات مصــر مــن األغذيــة والحاصــات الزراعيــة مــن خــال تحقيقهــا للمعاييــر
العالميــة ودعــم االســتثمار.

الهيئة
الهيئة القومية لسالمة الغذاء

الغذاء
أى منتــج أو مــادة قابلــة لالســتهالك اآلدمــى ،ســواء كانــت مــادة أوليــة أو خامــا أو نيئــة ،مصنعــة
كليــا أو جزئيــا أو شــبه مصنعــة أو غيــر مصنعــة ،بمــا فــى ذلــك المشــروبات والميــاه المعبــأة أو
المضافــة للغــذاء وأيــة مــادة متضمنــة للميــاه ،والعلكــة ،ويســتثنى مــن ذلــك العلــف ،والنباتــات
والمحاصيــل قبــل حصادهــا ،والحيوانــات والطيــور الحيــة قبــل دخولهــا المجــازر ،والكائنــات البحريــة
وأســماك المــزارع قبــل صيدهــا ،والمنتجــات الدوائيــة ومســتحضرات التجميــل ،والتبــغ ومنتجاتــه،
والمــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة.
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المنشأة الغذائية
أي منشــأة تــزاول أنشــطة ترتبــط بتجهيــز الغــذاء ،أو إنتـــاجه ،أو تصنيعــه ،أو تخزينــه ،أو حفظــه ،أو
تعبئتــه أو تغليفــه ،أو توســيمه ،أو اســتيراده ،أو تصديــره ،أو نقلــه ،أو تســليمه ،أو طرحــه وعرضــه
للبيـــع للمســتهلك النهائــي أو لمنشــأة أخــرى ،ويشــمل التعريــف المنشــآت الثابتــة أو المتحركــة؛
التــي تهــدف إلــى الربــح أو التــي ال تهــدف إلــى الربــح ،العامــة أو الخاصــة ،الدائمــة أو المؤقتــة،
كمــا يشــمل التعريــف مجــازر الحيوانــات المجتــرة والدواجــن.

ُم ّ
شغل المنشأة الغذائية
الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري المســئول عــن التأكــد مــن تطبيــق اشــتراطات التشــريعات الغذائيــة
داخــل المنشــأة الغذائيــة التــي يشــرف عليهــا.

تداول األغذية
أى عمليــة أو أكثــر مــن عمليــات إنتــاج الغــذاء ،أو تصنيعــه ،أو طرحــه ،أو عرضــه للبيــع ،أو تخزينــه،
أو حفظــه ،أو تغليفــه ،أو نقلــه ،أو تســليمه ،أو اســتيراده ،أو تصديــره ،أو الترخيــص بــأى مــن هــذه
األنشــطة أو الموافقــة عليهــا.

سالمة الغذاء
خلــو الغــذاء وبيئــة تداولــه مــن أى مصــدر خطــر وفقــا للقواعــد المنصــوص عليهــا فــى قانــون 1
لســنة  2017والقوانيــن ذات الصلــة بســامة الغــذاء ،والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لهــا.

الخطر
أى عامل فيزيائى أو بيولوجى أو كيميائى أو إشعاعى ،يظهر فى األغذية.

المخاطر
الخطر المحتمل ظهوره فى الغذاء.

التتبع
القدرة على تعقب ومتابعة الغذاء عبر جميع مراحل اإلنتاج والتجهيز والتوزيع.
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التتبع الخلفي (العكسي)
هــي القــدرة علــى التعــرف علــى مصــدر وحركــة وجميــع المعلومــات المتعلقــة بوحــدة محــددة
و/أو دفعــة مــن المنتــج موجــودة داخــل سلســلة التوريــد وذلــك عــن طريــق إســتخدام الســجالت
المتعلقــة بالمنتــج فــي إتجــاه عكــس حركــة المنتــج.

التتبع األمامي
هــو القــدرة علــى تتبــع مســار وحــدة محــددة و  /أو دفعــة مــن المنتــج موجــودة داخــل سلســلة
التوريــد حيــث يتــم تداولهــا بيــن المنشــآت الغذائيــة نحــو النقطــة النهائيــة مــن العمليــة (نقــاط
البيــع)

سحب الغذاء
العمليــة التــى يتــم مــن خاللهــا إبعــاد المنتــج مــن سلســلة اإلمــداد الغذائــى باســتثناء المنتــج الــذي
يوجــد فــى حــوزة المســتهلك.

استرجاع الغذاء
العمليــة التــى تتــم مــن خاللهــا اســتعادة المنتــج بعــد بيعــه ويتــم فيهــا تقديــم النصــح للمســتهلك
باتخــاذ اإلجــراء المناســب مثــل إعــادة الغــذاء أو إعدامــه.

بطاقة البيان/بطاقة الوسم
هــي ملصقــة أو عالمــة أو شــارة تصويريــة أو صــورة وصفيــة مطبوعــة أو مكتوبــة أو مرســومة أو
معلمــة أو منقوشــة أو مختومــة أو موضوعــة علــى العبــوة أو مرفقــة بهــا.

الدفعة من المنتج (اللوط)
هــي كميــة محــددة مــن منتــج مــا ،أنتجــت فــي ظــروف متماثلــة (كميــة محــددة تــم حصادهــا فــي
يــوم واحــد مــن محصــول واحــد ومــن نفــس الصنــف ومــن نفــس المزرعــة أو مــن نفــس الحوشــة إذا
كانــت المزرعــة مقســمة إلــى حوش )

الحوشة
هــى مســاحة محــددة داخــل المزرعــة تتــم فيهــا زراعــة محصــول محدد تتــم عليــه جميــع المعامالت
فــي نفــس الوقــت ونفــس الطريقــة داخــل الحوشــة وذلــك حتــى تتــم عمليــة الحصاد.

الشريك التجاري
هــو العضــو الســابق (المزرعــة) و /أو الالحــق ( محطــة التعبئــة /المصنــع /تجــار الجملــة  /تجــار
التجزئــة) لمــورد المنتــج األولــى داخــل سلســة التوريــد

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

لماذا يجب أن تطبق نظاما فعاال لتتبع وإستدعاء وسحب المنتجات؟
حينمــا تقــوم بتطبيــق نظــام فعــال للتبــع وتصبــح قــادرا علــى ســحب وإســتدعاء المنتجــات غيــر المطابقــة أو
التــي تشــكل خطــرا علــى صحــة المســتهلكين فإنــك فــي الواقــع تســتفيد مــن المميــزات التاليــة:
•تمتثل لمتطلبات الهيئة القومية لسالمة الغذاء وبالتالي يمكنك اإلستمرار في عملك
•التأكد من جودة وسالمة المنتجات التي توردها للعمالء
•تضمــن رضــاء عمالئــك ســواء كانــوا محطــات الفــرز
والتعبئــة أو المصدريــن أو األســواق الداخليــة الكبيــرة
كسالســل التجزئــة علــى مســتوى الجمهوريــة .
وذلــك ألن جميــع هــؤالء العمــاء يتطلعــون
للحصــول علــى منتجــات آمنــة وذات جــودة
مرتفعــة ويســعون لرضــاء عمالئهــم أيضــا
وبالتالــي يطلبــون الحصــول علــى
إجابــات ومعلومــات دقيقــة وســريعة
عــن المنتجــات فــي حالــة حــدوث
شــكاوى أو مشــكالت
•ضمــان وجــود وســائل إتصــال
فعالــة بينــك وبيــن جميــع
شــركائك التجارييــن ( المــزارع
التــي تشــتري منهــا المنتجــات
وكذلــك عمالئــك الذيــن توردها
إليهــم)
متطلبــات
مــع
•التوافــق
مواصفــات ســامة الغــذاء
العالميــة إذا أردت الحصــول علــى
أحــد تلــك الشــهادات ممــا يقــوى
موقعــك فــي األســواق ويزيــد فــرص
الحصــول علــى عمــاء جــدد خاصــة فــي
األســواق القيمــة مثــل سالســل الســوبر
ماركــت الكبيــرة والمصدريــن.
•التمكــن مــن تحديــد نقــاط الضعــف فــي عملــك والتــي
قــد تســبب توريــدك لمنتجــات غيــر آمنــة أو غيــر مطابقــة
وبالتالــي يوفــر لــك نظــام التتبــع فرصــة للتحســين المســتمر
•القدرة على تقييم المزارع التى تعمل معها بشكل مستمر.
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بيانات التتبع
هــي المعلومــات الواجــب توافرهــا عــن المنتجــات كــي تحقــق التتبــع الفعــال .ولهــذه البيانــات ســمات
تحــدد مــدي اإلســتفادة منهــا وهــذه الســمات هــي:
اإلتســاع :كلمــا زادت عــن المنتجــات التــي تقــوم بتوريدهــا كلمــا زادت قدرتــك علــى توقــع
المشــكالت قبــل وقوعهــا واإلســتجابة الســريعة عنــد حدوثهــا .فمثــا حينمــا تعــرف جميــع
معــة) مــن محصــول مــا منــذ بدايــة الزراعــة وعمليــات الخدمــة
(ج َ
تفاصيــل زراعــة ُد َ
فعــة َ
والمكافحــة والــري وحتــى عمليــة الحصــاد وكذلــك معلومــات دقيقــة ومحدثــة عــن المزرعــة
واألرض التــي تمــت الزراعــة بهــا فإنــك كمــورد لهــذا المنتــج ســوف تكــون مــدركا بوضــوح
لجميــع ســمات الجــودة والســامة لــه وبالتالــى يمكنــك التنبــؤ بإمكانيــة حــدوث مشــكلة
وأيضــا معرفــة أيــن تكمــن بالضبــط.
العمــق :وهــو مــدي المعلومــات التــي لديــك عــن شــركائك التجارييــن .فــي المعظــم فــإن
المورديــن يكــون لديهــم معلومــات عــن خطــوة واحــدة لألمــام والخلــف ،أي العميــل المباشــر
فقــط ولكــن لــو أســتطعت أيضــا زيــادة المعلومــات داخــل سلســلة التوريــد لعمــاء عمالئــك
علــى ســبيل المثــال فســوف يمكنــك هــذا مــن تصــور ســمات الجــودة التــي ســترضي عمالئــك
المباشــرين وتوقــع نوعيــة المشــكالت التــي قــد يشــكون منهــا .وكذلــك عكســيا لــو تجمعــت
لديــك معلومــات عــن مــوردي البــذور والســماد والمبيــدات للمــزارع التــي تشــتري منهــا
منتجاتــك ســوف يعطيــك هــذا رؤيــة عــن مســتوي الجــودة التــي ســتحصل بهــا علــى منتجاتــك.
الدقــة  :كلمــا تحققــت مــن دقــة معلومــات التتبــع بشــكل مســتمر وحرصــت عليهــا ،كلمــا
كنــت أكثــر قــدرة علــى تتبــع منتجاتــك ومعرفــة موقعهــا واإلجابــة الدقيقــة عــن تســاؤالت
العمــاء وأيضــا إســتطاعة إســتدعاء وســحب المنتجــات بشــكل فعــال.

إنشاء نظام للتبع
أركان نظام التتبع هى:

تعريف المزارع
(المزارعين)

تعريف المواد
الخام (رقم /كود
الدفعة )

تعريف

المنتجات التي
سيتم توريدها

تعريف العمالء
الذين سيتم
توريد المنتجات
إليهم

(إذا تم إجراء عمليات على المواد
الخام كالتخزين والتبريد على سبيل
المثال) حينها سيتم تعريف الدفعة
برقم أو كود يختلف عن رقم أو كود
تعريف نفس الدفعة من الخام.
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آلية ربط جميع
تلك البيانات
السابقة ببعضها
البعض

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

الخطوات األساسية إلنشاء نظام التتبع
1 .1تحديــد مجــال أو نطــاق النظــام :حيــث يتــم تحديــد المحاصيــل التــي ســوف يشــملها نظــام التتبــع والتــي
هــي المحاصيــل التــي يقــوم المــورد بتوريدهــا .بالتالــى ،أي محصــول ال يشــمله النظــام وال يتــم تســجيل
بيانــات التتبــع الخاصــة بــه لــن تســمح الهيئــة بقيــام المــورد بتوريــده للعمــاء.
2 .2تحديد الفريق (أو الشخص) المسئول عن التتبع
يجــب إن يكــون هنــاك شــخص واحــد علــى األقــل مــدرب ويكــون مســئوال عــن نظــام التتبــع .وســواء كان
هنــاك فريــق أو شــخص فــإن المســئول عــن التتبــع ســوف يقــوم باآلتــي:
•إنشــاء نمــوذج تعريفــي لــكل مزرعــة يقــوم المــورد األولــي بشــراء المنتجــات منهــا( .ملحــق  1نمــوذج
بيانــات مزرعــة)
•إنشــاء نمــوذج لتعريــف العمــاء الذيــن يتــم توريــد المنتجــات إليهــم (ملحــق  13نمــوذج قائمــة
العمــاء)
•إنشاء نظام تكويد (تعريف) الدفعات من المنتجات (سواء كان رقم مسلسل أو أرقام وحروف)
•متابعة تسجيل جميع بيانات التتبع
3 .3إنشاء مخطط تدفق للعملية اإلنتاجية داخل المزرعة
إن إنشــاء مخطــط يصــف العمليــة اإلنتاجيــة داخــل المزرعــة يمكــن المــورد مــن تعريــف جميــع الخطــوات
التــي تتــم فــي المزرعــة وبالتالــى التأكــد مــن تســجيل جميــع بيانــات كل خطــوة ،ســواء كانــت المزرعــة
نفســها تقــوم بعمــل تلــك التســجيالت أو الشــخص المســئول عــن التتبــع لــدى المــورد هــو الــذي يفعــل.
تلــك البيانــات ســوف تكــون ضروريــة لتوفيــر المعلومــات الالزمــة عــن المنتجــات حيــن حــدوث شــكوى أو
مشــكلة.

ـة :قــد تطلــب الهيئــة القوميــة
ملحوظــة هامـ
جميــع بيانـات أى دفعــة مــن
لســامة الغـذاء
ى قمــت بشــرائها أو توريدهــا
المنتجــات التــ
وجــود مشــكلة أو ألغــراض
ســواء بســبب
دم قدرتــك علــى توفيــر تلــك
التفتيــش .وعــ
فيرهــا بشــكل غيــر دقيــق قــد
البيانــات أو تو
طب مــن قائمــة المورديــن
يعرضــك للشــ
لــدى الهيئــة وبالتالــى ال
(المعتمديــن)
ســتمرار فــي عمليــات التوريــد.
يمكنــك اإل
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4 .4إنشــاء النمــاذج المطلوبــة للتوثيــق :بعــض المــزارع تطبــق نظــم لســامة الغــذاء مثــل الجلوبــال جــاب،
بالتالــي ســوف يكــون لديهــا نظــام توثيــق لجميــع العمليــات التــي تمــت علــى المحصــول منــذ الزراعــة
وحتــى الحصــاد .فــي تلــك الحالــة ســوف يكــون مــن الســهل عليــك كمــورد أن تطلــب تلــك المعلومــات
مــن المزرعــة فــي حــال وجــود شــكوى مــن المنتــج أو فــي حــال طلبــت الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء
معــة)
(الج َ
منــك تلــك المعلومــات .كل مــا عليــك عملــه هــو تســجيل الكــود أو الرقــم التعريفــي للدفعــة َ
والــذي أنشــأته المزرعــة ،وذلــك لتســتخدمه فــي التتبــع العكســي وإســترجاع المعلومــات مــن المزرعــة
حيــن الحاجــة.
فــي حــال أن المزرعــة ال تطبــق أي نظــام لســامة الغــذاء وليــس لديهــا نظــام للتوثيــق فســوف يكــون
لزامــا عليــك القيــام بهــذا التوثيــق ،وذلــك مــن خــال فريــق التتبــع أو الشــخص المســئول عــن التتبــع.
المــزارع صاحــب المزرعــة أو الشــخص المســئول داخــل المزرعــة علــى
ومــن الفعــال جــدا أن تقــوم بتدريــب ُ
عمليــات التوثيــق بالتالــي ســوف يوفــر ذلــك عليــك الكثيــر مــن الجهــد مســتقبال .ســوف تجــد مالحــق مــع
هــذا الدليــل بهــا أمثلــة لجميــع النمــاذج المطلوبــة.
المــزارع والعمــاء
5 .5التحقــق مــن كفــاءة نظــام التتبــع :يجــب عليــك التأكــد بإســتمرار مــن تحديــث بيانــات َ
ووســائل اإلتصــال بهــم ،وكذلــك التأكــد مــن الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة فــي كل مــرة تقــوم
بشــراء منتــج مــا ،وتخزيــن تلــك البيانــات بصــورة آمنــة تمكنــك مــن إســترجاعها حيــن الحاجــة .ومــن األهميــة
بمــكان أن تتواصــل بإســتمرار مــع الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء للتأكــد أنــك علــى علــم بأحــدث
التشــريعات الصــادرة عــن الهيئــة.

حفظ ومشاركة بيانات التتبع
لضمــان فاعليــة نظــام التتبــع ،يجــب عليــك أن تعــرف ماهــي البيانــات التــي يجــب أن تجمعها،وماهــي
البيانــات التــي يجــب أن تحتفــظ بهــا  ،وماهــي البيانــات التــي يجــب أن تشــاركها مــع عمالئــك  .إن كفــاءة
عمليــة الحفــظ والمشــاركة لبيانــات التتبــع يشــكل ضمانــة لكفــاءة عمليــات اإلســتدعاء واإلســتجابة لشــكاوى
العمــاء ،وكذلــك التوافــق مــع متطلبــات الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء.
الشــكل التالــي (شــكل  )1يوضــح البيانــات التــي يجــب جمعهــا وحفظهــا ومشــاركتها لــكل دفعــة مــن
المنتجــات
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(مورد المنتج األولي)

بيانات تجمع من
شركائك التجاريين

بيانات الحفظ (التسجيل والحفظ)*

بيانات التبادل والمشاركة
(مع شركائك التجاريين)

من الشريك التجاري
السابق (المزرعة):

•كود تعريف الدفعة من المنتج
•تعريف المزرعة

مع الشريك التجاري
السابق (المزرعة):

بيانات الدفعة من
المنتج

•بيانات إنتاج كل دفعة (في حال
قيام المورد بتسجيل تلك البيانات)

ال يوجد

(المحصول -الصنف-
الكمية -تاريخ
الحصاد)
من الشريك التجاري
التالي:
بيان إستالم منتج

•الكمية من المنتج
•شهادات تحليل متبقيات المبيدات
تاريخ الشراء والشحن للشريك
التجاري التالي
•زمن ومكان التخزين (العادي أو
المبرد) في حالة تخزين المنتجات
قبل شحنها للشريك التجاري
التالي
•بيانات شركة نقل المنتجات
للشريك التجاري التالي (إذا كانت
غير تابعة للمورد االولي )

مع الشريك التجاري
التالي:
تعريف الدفعة من
المنتج (الكود – الكمية
والصنف)
صور من شهادات
تحليالت متبقيات
المبيدات إن وجدت

*مدة حفظ البيانات  :يجب عليك اإلحتفاظ ببيانات تتبع كل دفعة من المنتج فترة ال تقل عن عام من
إنتهاء فترة صالحية المنتج (أو كما تقرر الهيئة القومية لسالمة الغذاء).

إنشاء خطة إلستدعاء المنتجات الغير مطابقة
خطــة االســتدعاء هــي وثيقــة مكتوبــة تحــدد اإلجــراءات التــي ســيتبعها المــورد األولــي مــن أجــل إزالــة
المنتــج غيــر اآلمــن (التــي يحتمــل أن تســبب مرضــا أو ضــررا للمســتهلك) مــن السلســلة الغذائيــة .وفــي حالــة
االســتدعاء ،ســيطلب مــن المــورد اتخــاذ إجــراءات فوريــة.
ولذلك ،فإن وضع واختبار خطة االستدعاء قبل حدوث إستدعاء فعلي أمر أساسي.
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متي يبدأ المورد في تفعيل خطة اإلستدعاء؟
يبدأ المورد نفسه
عملية اإلستدعاء نتيجة
مشكلة أكتشفها في
المنتجات المورده
بعد التوريد الكلى أو
الجزئي للدفعات من
المنتجات.

قد يطلب أحد
العمالء من المورد
المشاركة في إستدعاء
منتجات تسببت في
حدوث شكوى من
المستهلكين

قد تطلب الهيئة
القومية لسالمة الغذاء
من المورد البدء في
إستدعاء دفعة أو
دفعات من منتج ما

تفعيل وتوثيق خطة اإلستدعاء
1 .1فريــق اإلســتدعاء (أو الشــخص المســئول عــن اإلســتدعاء) :ســوف يكــون هــو نفســه الفريــق أو الشــخص
المســئول عــن نظــام التتبــع
2 .2إدارة الشــكاوى :نظـ ًـرا ألنــه قــد يتــم تحديــد الحاجــة إلــى االســتدعاء مــن خــال شــكوى  ،فيجــب توثيــق
الشــكاوى والتحقــق منهــا بعنايــة .يجــب تطويــر وثيقــة تجمــع كافــة المعلومــات ذات الصلــة بــكل
شــكوى( .ملحــق  15نمــوذج تســجيل شــكوى عميــل)
3 .3تتبــع المنتــج  :وهنــا تظهــر أهميــة وجــود نظــام قــوي لتتبــع المنتجــات بحيــث يمكنــك أن تتتبــع المنتــج
الــذي قمــت بتوريــده خطــوة لألمــام علــى األقــل ،فتعــرف بالضبــط لمــن وردت المنتــج والكميــات التــي
تــم توريدهــا  ،وللخلــف  ،بحيــث تعــرف جميــع بيانــات المزرعــة وعمليــات الزراعــة لهــذا المنتــج الــذي ســيتم
إســتدعاؤه.
4 .4اإلتصــاالت  :التحديــث المســتمر لبيانــات اإلتصــال بالشــركاء التجارييــن يمكنــك مــن التواصــل الســريع
والفعــال إلســتدعاء المنتجــات العمــاء وإســتدعاء البيانــات مــن المزرعــة فــي نفــس الوقــت( .ملحــق 13
قائمــة العمــاء)
5 .5والتواصــل يشــمل أيضــا الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء ،حيــث يجــب أن تتواصــل طــوال عملية اإلســتدعاء
مــع المســئولين فــي الهيئــة إلبقائهــم علــى علــم بمــا تــم عملــه وأخــذ المشــورة حيــن اإلقتضــاء( .ملحــق
 14نمــوذج اإلتصــال مــع الهيئــة)
6 .6إدارة المنتــج الــذي تــم إســتدعاؤه :يجــب أن تقــوم بتوثيــق كميــة المنتــج الــذي تــم إســتدعاؤه مــن
العمــاء ومقارنتــه بالكميــات التــي تــم توريدهــا إليهــم لتقييــم كفــاءة عمليــة اإلســتدعاء ،كذلــك يجــب
أخــذ مشــورة الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء فــي القــرار الواجــب إتخــاذه للمنتــج الــذي تــم إســتدعاؤه
(مثــل اإلعــدام أو إعــادة البيــع للدخــول فــي عمليــات تصنيعيــة تزيــل الخطــر ) وفــي كل األحــوال يجــب أن
يكــون القــرار موثــق وموافــق عليــه مــن الهيئــة( .ملحــق  16ســجل الكميــات المســتدعاة)
7 .7إغــاق عمليــة اإلســتدعاء :يتــم إغــاق عمليــة االســتدعاء عنــد تلقــي جميــع الــردود الممكنــة مــن الشــركاء
التجارييــن  ،واالعتقــاد بأنــه قــد تــم اســتدعاء جميــع المنتجــات المتأثــرة والتعامــل معهــا كمــا هــو موضــح
مــن قبــل الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء.
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دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

المالحق
ملحق 1

بيانات المزرعة

ملحق 2

سجل الري

ملحق 3

سجل التسميد

ملحق 4

سجل المكافحة الكيميائية

ملحق 5

سجل الحصاد

ملحق 6

نموذج تقييم مخاطر سالمة الغذاء (متبقيات المبيدات)

ملحق7

سجل التتبع

ملحق 8

سجل التدريب

ملحق 9

تقرير عينة

ملحق 10

سجل المكافحة الكيميائية (حيازات صغيرة أقل من  5أفدنة)

ملحق 11

سجل التدريب (حيازات صغيرة أقل من  5أفدنة)

ملحق 12

فريق التتبع واإلستدعاء

ملحق 13

قائمة العمالء

ملحق 14

نموذج اإلتصال بالهيئة القومية لسالمة الغذاء في حالة اإلستدعاء

ملحق 15

نموذج تسجيل شكوى عميل

ملحق16

إخطار اإلستدعاء

ملحق 17

سجل الكميات المستدعاة

ملحق 18

نماذج التسجيل في الهيئة القومية لسالمة الغذاء

نموذج 1-18

ملخص عملية التسجيل

نموذج 2-18

خطوات تسجيل الموردين

نموذج 3-18

طلب تسجيل مورد بالهيئة القومية لسالمة الغذاء

نموذج 4-18

نموذج تسجيل بيانات مورد

نموذج 5-18

نموذج بيانات المزراع المتعامل معها

نموذج 6-18

نموذج بيانات المنشآت المتعاقد معها
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ملحق رقم 1
بيانات المزرعة:
كود المورد:
المزارع في حالة الحيازات الصغيرة ):
اسم المزرعة (أو ُ
المحافظة:
العنوان:
رقم الحيازة:
كم عدد العمال في المزرعة:
اسم الشخص المسئول عن المزرعة (أو المزارع):
رقم الموبايل:
اسم الشخص المسئول األول فى اإلدارة وصفته:
رقم الموبايل
المحصول/
الصنف
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المساحة
الكلية
(فدان)

تاريخ
الزراعة

موسم
الزراعة

تاريخ
الحصاد

مصدر
مياه
الري

نظم
الجودة
(ان
وجد)

الشركة
المانحة

تاريخ
المنح

تاريخ اخر
مراجعة

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

ملحق رقم 2
سجل الري Irrigation Record
كود القطعة:
تاريخ:
الزراعة:
تاريخ الري

المساحة /
فدان

اسم
المحصول

طريقة
الري
(تنقيط/
رش /غمر)

كمية
المياه
(م/3فدان)

إجمالي
الكمية
المضافة
(م)3

مدة الري

اسم
المنفذ
Operator
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ملحق رقم 3
سجل التسميد Fertilization Record
كود القطعة:
تاريخ الزراعة :
التاريخ

20

المساحة /
فدان

المحصول
الصنف

اسم السماد
المستخدم

الكمية
المضافة
(للفدان)

طريقة
اإلضافة

اسم المنفذ
Operator

(مورد المنتج األولي)

دليل التتبع
للمورد األولي

ملحق رقم 4

سجل المكافحة الكيميائية
Pesteside Control Record

التاريخ المساحة المحصول
الصنف
 /فدان

اسم المزرعة:
تاريخ الزراعة:

سبب
اجمالي فترة طريقة
التركيز
االسم المادة
نوع
المبيد التجاري الفعالة المستخدم 100/المحلول /االمان اإلضافة المعاملة
للمساحة PHI
لتر

المبيدات المستخدمة

تاريخ اول اسم
حصاد المنفذ
بعد الرش
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ملحق رقم 5
سجل الحصاد
المزرعة:
تاريخ الزراعة:
تاريخ
الحصاد
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المساحة الكمية
اسم
رقم
(كجم)
الحوشة المحصول/
الصنف

الموسم
الزراعي

صفات الجودة
اللون نسبة الصالبة العيوب
الظاهرية
السكر

اسم
المشرف

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

ملحق رقم 6

نموذج تقيم المخاطر الخاصة بسالمة الغذاء
متبقيات المبيدات
م

مصادر الخطر

السبب

1

وجود متبقيات
المبيدات

2

وجود تعدي
( )MRLللمبيد
الذي تم
استخدامه

بسبب عدم
التزام فربق
الجمع بفترات
االمان
عدم اإللتزام
بالكميات
والتركيزات
المقررة على
بطاقة البيانات

3

حدوث تلوث
بالمبيدات من
الجيران اثناء
الرش

عدم التنسيق
مع الجار وعدم
تسجيل وقت
معامالت الجار

4

اخري......

نوع الخطر

اساليب السيطرة

االجراءات التصحيحية

تلوث كيميائي

تلوث كيميائي

تلوث كيميائي
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م التاريخ رقم
الحوشة

رقم بطاقة السائق:

عند التحميل:

رقم السيارة:

سجل التتبع

Traceability Record

المحصول الصنف

إسم العميل:

محطة

الكمية
عدد
البرانيك كجم

كود العميل :

المشرف

رقم
درجة
االستالم عند العميل
الدفعة
حرارة
سوق محلي المحصول (اللوط)
مصنع
مصدر
ِ

وقت
عدد الكمية المشرف وقت
وقت
وقت
بداية
نهاية
بداية
نهاية البرانيك كجم
التفريغ التفريغ
التحميل التحميل

التحميل من الحقل

عند التفريغ:

درجة حرارة صندوق الشاحنة

إسم سائق سيارة النقل:
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المزرعة:

ملحق 7

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

ملحق رقم 8
سجل التدريب

Training Record

االسم

نوع
العمل
الذي
يقوم
به في
المزرعة

تاريخ الزراعة:

المزرعة:

تاريخ
التدريب

الممارسات
الزراعية
الجيدة

النظافة
الشخصية

نظافة
المحاصيل (بما
في ذلك حصاد
المحاصيل
ومعامالتها)

مكافحة
اآلفات
واألمراض

نوع التدريب

صيانة
المعدات

(األدوات
والحاويات)

تنظيف
المعدات

استخدام
المالبس
الواقية

اخري
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ملحق رقم 9
تقرير عينة

Sample Report
الرقم المسلسل

الموسم  /السنة

اسم المزارع

كود المزرعة

متبقيات مبيدات

النتيجة

تاريخ
نوع
المساحة تاريخ
اسم
رقم
تاريخ
الزراعة الفحص ورقم
الحصاد القطعة /المحصول
فترة سليمة غير
تاريخ
العينة اسم
القطع
سليمة
المبيد المعاملة األمان
القرار
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دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

ملحق رقم ( 10في حالة الحيازات الصغيرة أقل من خمس أفدنة)
سجل المكافحة
Control record
التاريخ

المساحة /
فدان

المحصول
الصنف

نوع المبيد

تاريخ اول
حصاد بعد
الرش

اسم المنفذ

اسم المزارع :
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ملحق رقم ( 11في حالة الحيازات الصغيرة أقل من خمس أفدنة)
سجل التدريب

Training Record

المزرعة:
إسم العامل

28

نوع العمل الذي
يقوم به في
المزرعة

تاريخ
التدريب

نوع التدريب
الممارسات
الزراعية الجيدة

النظافة
الشخصية

مكافحة اآلفات
واألمراض

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

ملحق رقم 12
فريق التتبع واإلستدعاء
االسم

رقم الهاتف

رقم هاتف
بديل

إسم شخص
بديل

رقم الهاتف

رقم هاتف
بديل

المسؤوليات

المنسق

لحق رقم 13
قائمة العمالء
اسم
العميل

كود
العميل

نوع نشاط
العميل

(إختياري)

العنوان

قائمة
المحاصيل
التي تورد
إليه

الشخص
المسؤول
لدى
العميل

رقم
الهاتف

عنوان
البريد
االلكتروني

مصدر/
محطة /سوبر
ماركت/
مصنع /أخرى
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ملحق رقم 14
نموذج االتصال بالهيئة القومية لسالمة الغذاء في حالة االستدعاء
ادارة الهيئة القومية لسالمة
الغذاء

رقم الهاتف

الشخص المسئول

البريد االلكتروني

ملحق 15
نموذج تسجيل شكوى عميل
رقم الشكوى:
معلومات العميل (مقدم الشكوى)

االسم

رقم الهاتف

العنوان
معلومات المحصول
اسم المحصول والصنف

الصنف

الكمية (كجم)

رقم الدفعة

تاريخ التوريد
إسم المزرعة المنتجة للمحصول

تاريخ شراء المحصول من المزرعة

معلومات الشكوى
تاريخ الشكوى
تفاصيل الشكوى
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الشكوى المقدمة من (إسم الشخص)

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

ملحق رقم 16
إخطار اإلستدعاء
من

إسم المورد

رقم التليفون

العنوان

إلى

إسم العميل

رقم التليفون

العنوان

طلب إستدعاء المحصول:

الموضوع

دفعة رقم:
الكمية:
الصنف:
سبب اإلستدعاء:

التحفظ على كل الكمية المستلمة من المحصول المذكور والتي تم إرسالها إليكم
بتاريخ:

المطلوب

وسوف نقوم بإرسال سيارة إلستعادة الكمية بأكملها.
نؤكد على عدم إستخدامكم ألي كمية من المحصول المذكور ألي سبب من
األسباب
برجاء إرسال رسالة نصية أو واتس أو ميل تفيد بإستقبالكم لتلك الرسالة

ملحق رقم 17
سجل الكميات المستدعاة
المحصول

الصنف

رقم الدفعة
(اللوط)

الكمية /
الوحدات
المشحونة

الكمية /
الوحدات
المرتجعة

كميات /
وحدات
مفقودة

تاريخ
إستعادة
المنتج
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طلب التسجيل بالهيئة
عبر البريد االلكترونى او الحضور إلى مقر الهيئة

استيفاء نموذج التسجيل الخاص بطبيعة نشاط المنشأة (مركز تعبئة – مركز تجهيز
وتعبئة – مورد أولي – محطة تعبئة) واستكمال المستندات المطلوبة (السجل
التجاري – البطاقة الضريبية – ورخصة المنشأة – سجل المصدرين) وسداد الرسوم
المقررة

يتم إدراجه في نسخة الكترونية خاصة بملف الموردين مع تسجيل كل ما
يخص المورد ويتم التحديث بكل ما يستجد بشكل دوري
تحديد زيارة معلنة للمنشأة
القيام بالزيارة الميدانية وإرسال التقرير الخاص باإلجراءات التصحيحية بعد
الزيارة وبعد إعداده من فريق الزيارة
تحديد زيارة تالية
معلنة للمنشأة بعد ان
يقوم المورد بإخطار
الهيئة عند انهاء
االجراء التصحيحي
المطلوب

مراجعة التقرير
من اللجنة الفنية
المختصة بالهيئة

القيام بزيارة غير معلنة واعداد التقرير
تحديد زيارة تالية
معلنة للمنشأة بعد ان
يقوم المورد بإخطار
الهيئة عند انهاء
االجراء التصحيحي
المطلوب

مراجعة التقرير
من اللجنة الفنية
المختصة بالهيئة

ادراج المورد في القائمة المعتمدة للمنشآت المستوفاة
الشتراطات سالمة الغذاء
االدراج بقائمة الزيارات الدورية
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ملحق ( 18نماذج
تسجيل المورد
االولي
نموذج  1-18ملخص
عملية التسجيل
واالستيفاء

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

نموذج 2-17
خطوات تسجيل الموردين
1 .1إستيفاء «طلب تسجيل مورد بالهيئة القومية لسالمة الغذاء» (نموذج )3-18
2 .2إستيفاء نموذج تسجيل بيانات مورد (نموذج )4-18
3 .3إستيفاء نموذج “بيانات المزارع المتعامل معها” (نموذج )5-18
4 .4إستيفاء نموذج “ بيانات المنشآت المتعاقد معها” (نموذج )6-18
5 .5صورة من السجل التجاري
6 .6صورة من البطاقة الضريبية
ويجب أن يلتزم المورد باآلتي:
1 .1تكون منشأة التوريد مسؤولة عن صحة البيانات المقدمة للهيئة القومية لسالمة الغذاء.

2 .2يجــب علــى منشــأة التوريــد أن تقــدم بيانـ ًـا كتابيــا بــأي تغييــر يطــرأ علــى البيانــات المذكــورة باالســتمارات
او المســتندات المرفقــة خــال  15يومــا مــن تاريــخ التغييــر.
3 .3تلتــزم منشــأة التوريــد بالقوانيــن والقــرارات والتشــريعات والتعليمــات التــي تختــص بمزاولة االتجــار وتداول
الغذاء.
4 .4تتحمل منشأة التوريد مسؤلية سالمة المواد الغذائية التي تقوم بتداولها
5 .5فــي حالــة عــدم التــزام أي منشــأة للتوريــد بقوانيــن ونظــم الهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء ســوف يتــم
اتخــاذ جميــع اإلجــراءات القانونيــة المترتبــة علــى ذلــك.
6 .6يجــب علــى منشــأة التوريــد تجديــد التســجيل بالهيئــة وفقــا لقوانيــن ونظــم الهيئــة القوميــة لســامة
الغــذاء
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نموذج 3-18

طلب تسجيل مورد بالهيئة القومية لسالمة الغذاء
السيد االستاذ الدكتور  /رئيس الهيئة القومية لسالمة الغذاء
تحية طيبة وبعد،،،،،،،،
برجاء من سيادتكم اتخاذ االجراءات االزمة التمام تسجيل منشأة:
سجل تجاري رقم (

)

سجل ضريبي رقم (

)

والمنشأة بمحافظة (

)

عنوان (

)

بقائمة الموردين بالهيئة القومية لسالمة الغذاء.

وتفضلو بقبول وافر الشكر

اسم المنشأة:
المدير :
التوقيع:
التاريخ:
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ختم المنشأة:

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

نموذج 4-18
نموذج تسجيل بيانات مورد
جديد:

تحديث بيانات:

التاريخ:

االسم التجاري للشركة باللغة
العربية
االسم التجاري للشركة باللغة
اإلنجليزية
المحافظة
العنوان
وصف النشاط بالتفصيل
صندوق البريد
ارقام الهاتف

ارضي:
محمول:
فاكس:

البريد اإللكتروني:
الموقع االلكتروني :
اسم المدير المسئول:
بيانات الترخيص والسجل والتجاري

رقم البطاقة الضريبية
رقم الرخصة
تاريخ االنتهاء
رقم السجل التجاري
تاريخ االنتهاء
الوصف التفصيلي للنشاط
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نظم الجودة المطبقة
م

اسم نظام
الجودة

الشركة المانحة

هل تتم عمليات تجهيز للمنتجات داخل
المنشأة

تاريخ المنح

نعم( :

ال( :

)

سيارات النقل

السيارات

العدد

تاريخ اخر مراجعة

)

المخازن

العدد

المخازن

غير مجهزة

درجة حرارة
الغرفة

مبردة

تبريد

تجميد

تجميد

اقر أنا الموقع أدناه (االسم):
ان جميــع البيانــات الــواردة فــي هــذا الطلــب والمســتندات المرفقــة صحيحــة وان أقــوم بإخطــار الهيئــةالقوميــة لســامة الغــذاء بأيــة تعديــات فيهــا خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ التعديــل.
أن تلتزم المنشأة بإتباع كل ما يصدر من قوانين وقرارات وتشريعات وتعليمات تختص بمزاولة االتجاروتداول الغذاء.
التوقيع
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ختم المنشأة

(مورد المنتج األولي)

دليل التتبع
للمورد األولي

نموذج 5-18

نموذج بيانات المزارع المتعامل معها

م

اسم
المزرعة

(المركز-
القرية
العزبة-الجمعية
)...

العنوان
بالتفصيل
المحافظة

نوع
التعاقد

نظم
الجودة
المطبقة
بالمزرعة

(يذكر
الصنف)

المحصول

مواعيد
الزراعة
(نوع
العروة
لمحاصيل
الخضر)

موعد
الحصاد
(الشهر)

المساحة
الكلية
للمزرعة
(فدان)

(ط/ف)

اإلنتاجية

كمية
اإلنتاج
الخاصة
بالمورد
(الطن)
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يرفق نسخة من شهادات نظم الجودة
المطبقة بالمزرعة
اقر أنا الموقع أدناه (االسم):
جميــع البيانــات الــواردة فــي هــذا النمــوذج والمســتندات المرفقــة صحيحــة وان أقــوم بإخطــار الهيئــةالقوميــة لســامة الغــذاء بأيــة تعديــات فيهــا خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ التعديــل.
أن تلتــزم المنشــأة بإتبــاع كل مــا يصــدر مــن قوانيــن وقــرارات وتشــريعات وتعليمــات تختــص بمزاولــةاالتجــار وتــداول الغــذاء.
التوقيع
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ختم المنشأة

دليل التتبع
للمورد األولي

(مورد المنتج األولي)

نموذج 6-18
نموذج بيانات المنشآت المتعاقد معها
م

اسم
المنشأة

المحافظة

الصنف
ُالمورد

المزرعة
المورد
منها
الصنف

تاريخ
التوريد

فترة
التوريد

الكمية
الموردة
ُ
(الطن)

نوع السيارات
المستخدمة
( ثالجة/
عادة )
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اقر أنا الموقع أدناه (االسم):
جميــع البيانــات الــواردة فــي هــذا النمــوذج والمســتندات المرفقــة صحيحــة وان أقــوم بإخطــار الهيئــةالقوميــة لســامة الغــذاء بأيــة تعديــات فيهــا خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ التعديــل.
أن تلتــزم المنشــأة بإتبــاع كل مــا يصــدر مــن قوانيــن وقــرارات وتشــريعات وتعليمــات تختــص بمزاولــةاالتجــار وتــداول الغــذاء.
التوقيع
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ختم المنشأة

