
 
  )متطلباتالبنود وقائمة مراجعة للمتطلبات األساسية والتحكم بمصادر الخطر في السالسل التجارية (ال

  المتطلبات  البند م  
  المتطلبات  الممارسات الصحية وتدريب العاملين  أوالً 
     وسياسة الزائرينالتزام العاملين   

ST 1 

العاملون ملتزمون بغسيل اليدين بالطريقة 
  الصحيحة وبالمعدل المناسب / عند اللزوم

عدم لمس الغذاء الجاهز لألكل باليدين 
 المكشوفة

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  النظافة الشخصية  )35المادة (

التي وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية، والتأكد من إدراك جميع العاملين ألهمية النظافة الشخصية الجيدة وفهم الممارسات يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية 
  تضمن سالمة الغذاء وصالحيته وااللتزام بها.

  ويتعين على العاملين بالمنشأة الغذائية:
حدوث تلوث عرضّي مثل: غسل اليدين جيدًا، وارتداء القفازات عند الضرورة، وفي حالة ارتداء القفازات يجب اتخاذ التدابير المناسبة د. اتخاذ التدابير الالزمة حتى ال يتسببوا في 

  لضمان أال تصبح القفازات ذاتها مصدًرا للتلوث.
الغذاء، ويجب عليهم بوجه خاص غسل اليدين، عند بدء العمل في أنشطة تداول الغذاء، ه. تنظيف أيديهم بانتظام، والسيما في الحاالت التي قد تؤثر فيها النظافة الشخصية على سالمة 

ثة، مثل النفايات أو ا ألغذية النيئة وغير الُمجهزة حيث قد يؤدي إلى تلوث أو عند استئناف العمل بعد فترات الراحة، أو بعد استخدام دورات المياه مباشرةً، بعد التعامل مع أي مادة ملوَّ
  د الغذائية األخرى.الموا

دال من غسل اليدين، حيث يتعين استخدام و. غسل اليدين بالماء والصابون ثم شطف اليدين وتجفيفهما بطريقة ال تؤدي إلى تلوثهما مرة أخرى، وينبغي عدم استخدام مطهرات األيدي ب
  تلك المطهرات فقط بعد غسل اليدين.

ST 2 
(النظافة العاملون ملتزمون بالممارسات الجيدة 

 السلوك الشخصي) -الشخصية 

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  النظافة الشخصية  )35المادة (

وفهم الممارسات التي فة الشخصية الجيدة يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية، والتأكد من إدراك جميع العاملين ألهمية النظا
  تضمن سالمة الغذاء وصالحيته وااللتزام بها.

  ويتعين على العاملين بالمنشأة الغذائية:
  ب. أن يكونوا على درجة عالية من النظافة الشخصية.

   سلوك العاملين الشخصي )37المادة (
  يجب على العاملين عند القيام بأنشطة تداول الغذاء، االمتناع عن:

و لمس الفم، أو األنف، أو األماكن الذي قد يؤدي إلى تلوث الغذاء، على سبيل المثال التدخين، أو استخدام السجائر اإللكترونية أو البصق أو المضغ، أو األكل، أو الشرب أ أ. السلوك
  األخرى التي قد تُشكل مصدًرا محتمًال للتلوث، أو العطس أو السعال على الغذاء المكشوف.

إذا كانت تُشكل تهديدًا لسالمة تعلقات الشخصية مثل الحلي، أو الساعات، أو الدبابيس أو غير ذلك مثل األظافر/ الرموش الصناعية، أو إحضارها إلى أماكن تداول الغذاء ب. ارتداء الم
  الغذاء وصالحيته.

ST 3 

العاملون يرتدون مالبس واقية مناسبة نظيفة 
ء شعر غطا -طبقا للتعليمات المكتوبة (قفازات 

  غطاء أحذية ... إلخ)  -واقي لحية  -
وعدم ارتداء العاملين أي مجوهرات أو حلى أو 

استخدام مستحضرات تجميل وعدم الدخول 
 بالمتعلقات الشخصية إلى مناطق تجهيز الغذاء

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  النظافة الشخصية  )35المادة (

ة وفهم الممارسات التي المنشآت الغذائية وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية، والتأكد من إدراك جميع العاملين ألهمية النظافة الشخصية الجيديتعين على مشغلي 
  تضمن سالمة الغذاء وصالحيته وااللتزام بها.

  ويتعين على العاملين بالمنشأة الغذائية:
  بة، وأغطية الرأس واللحية، وأحذية مناسبة.  ج.  ارتداء مالبس واقية مناس

   سلوك العاملين الشخصي )37المادة (
تداول الغذاء إذا كانت تُشكل تهديدًا لسالمة ب. ارتداء المتعلقات الشخصية مثل الحلي، أو الساعات، أو الدبابيس أو غير ذلك مثل األظافر/ الرموش الصناعية، أو إحضارها إلى أماكن 

  حيته.الغذاء وصال

ST 4 

وجود سياسة للزائرين الذين يدخلون إلى 
مناطق تجهيز الغذاء وإلتزام المنشأة بتفعيلها 

وإطالع الزائرين عليها والتأكد من إلتزامهم بها 
 أثناء تواجدهم بالمنشأة

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  الزوار واألشخاص اآلخرون من خارج المنشأة  )38المادة (

  عند إجراء زيارات من خارج المنشأة الغذائية، يجب مراعاة اآلتي:
  زها أو تداولها. أ. توجيه اإلرشادات إلى زوار المنشأة الغذائية، بما في ذلك عمال الصيانة، والسيما الذين سيدخلون إلى أماكن تصنيع األغذية، أو تجهي

  على ارتداء زوار المنشأة الغذائية مالبس واقية وااللتزام بالتدابير األخرى الخاصة بالنظافة الشخصية للعاملين.  ب. اإلشراف
  ج. توجيه زوار المنشأة الغذائية نحو االلتزام بسياسة النظافة الصحية المتبعة بالمنشأة قبل القيام بزيارتها. 

 ي نوع من األمراض أو وجود أي إصابات التي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل خاصة بالتلوث العرضّي.د. التشجيع على اإلبالغ عن إصابة الزوار بأ

     تدريب العاملين  



 

ST 5 

العاملون على دراية بأعراض الحاالت المرضية  
التي تستوجب ابالغ المسئولين عنها مثل 

الحاالت المرضية التي تستلزم استبعاد العاملين 
والتأكد من تفعيل اجراء  -من تداول الغذاء 

 االستبعاد والعودة للعاملين المصابين

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التأكد من القيام بما يأتي: -5

  اولي الغذاء العاملين في المنشأة الغذائية لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول األغذية.(أ) توفير اإلشراف المناسب على متد
  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  ) التزامات مشغلي المنشآت الغذائية 5المادة (
بما في ذلك المتطلبات األساسية، ويجب عليهم الدراية باألخطار المرتبطة بالمواد الخام والمكونات يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق االشتراطات األساسية لسالمة الغذاء 

  األخرى، وعلي اإلنتاج أو اإلعداد، والبيئة التي يتم فيها إنتاج الغذاء و/ أو تداوله، بما يتناسب مع ظروف المنشأة الغذائية من أجل:
  قتضى الحال للقيام بمهام عملهم.ب. التأكد من أن العاملين مؤهلين حسب م

  ة.د. بناء ثقافة إيجابية خاصة بسالمة الغذاء عن طريق التزامهم بتوفير غذاء آمن وصالح لالستهالك وتشجيع ممارسات سالمة الغذاء المالئم
  الحالة الصحية للعاملين  )36المادة (

إصابتهم بأحد األمراض أو حملهم لعدوى من المحتمل أن تنتقل عن طريق الغذاء، بدخول أي من أماكن تداول الغذاء أ. ينبغي عدم السماح للعاملين المعروف اصابتهم أو المشتبه في 
  إذا كان من المحتمل أن يؤدي وجودهم فيها إلى تلوث الغذاء.

فوراً، ويشمل اإلبالغ اإلخطار باألعراض المرضية حتى يتسنى  ب.  ينبغي على أي شخص ُيصاب بأي مرض أو تظهر عليه أي أعراض مرضية إبالغ إدارة المنشأة الغذائية بذلك
اعهم للفحص الطبي، وتشمل بعض لإلدارة النظر في مدى ضرورة رصد هذه األعراض ودراسة ضرورة استبعاد العاملين المصابين بها من أماكن تداول الغذاء و/ أو إمكانية إخض

مى، التهاب الحلق المصحوب بحمى، التهابات جلدية ظاهرة (مثل الدمامل والجروح، وما إلى ذلك)، خروج إفرازات من األذن أو تلك األعراض: اليرقان (الصفراء)، إسهال، تقيؤ، ح
  العين أو األنف.

  ل، وذلك بالنسبة لبعض األمراض. مج. قد يكون من المناسب استبعاد العاملين لفترة زمنية محددة بعد زوال األعراض المرضية، أو الحصول على تصريح طبي قبل العودة إلى الع
لهم بمواصلة العمل، يجب عليهم تغطية  د. يجب عند الضرورة، تكليف العاملين المصابين بجروح، بالعمل في األماكن التي ال يكون فيها تالمس مباشر مع الغذاء، وفي حالة السماح

  رتداء قفازات.الجروح والقطوع بضمادات مناسبة مقاومة للماء، وحسب مقتضى الحال، ا
نة بالغذاء و/أو التي يمكن اكتشافها ه. ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم تحول الضمادات ذاتها إلى مصدر للتلوث (مثل ضمادات ذات ألوان مغايرة يسهل تمييزها مقار

  باستخدام جهاز الكشف عن المعادن أو أجهزة الكشف باألشعة السينية).

ST 6 

العاملون بالمنشأة  مدربون حسب مسئولياتهم   
"علي األقل حصول الجميع على تدريب علي 

مع  -الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة" 
التأكد من تدريب المسئولين "خاصة فريق 
سالمة الغذاء" و عمال الصيانة والمخازن 

والنظافة ومسئول متابعة برنامج المكافحة و 
 تنظيف الخزان ......  مسئول متابعة برنامج

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التأكد من القيام بما يأتي: -5

التعليمات التي تصدرها الهيئة في هذا  (ب) ضمان تدريب العاملين في المنشأة الغذائية في مجال سالمة الغذاء والمجاالت ذات العالقة بما يتماشى واألعمال المسندة إليهم وحسب
  الشأن. 

  تدريب المناسب في هذا المجال والقيام بتطبيق هذا النظام بصفة دائمة. (ت) حصول المسئولين عن وضع وتطوير إجراءات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على ال
  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  التدريب والكفاءة )32المادة (
  على مشغلي المنشآت الغذائية ضمان:

  حماية الغذاء من التلوث أو التعرض للتلف. أ. أن يكون جميع العاملين على دراية باألدوار والمسئوليات التي يضطلعون بها إزاء 
  ب. أن يكون لدى متداولي الغذاء المعرفة ويتمتعون بالمهارات الالزمة التي تُمكنهم من تداول الغذاء على نحٍو صحي. 

أن تشكل خطورة على الغذاء، على طريقة االستخدام الصحيحة لهذه ج. تدريب العاملين الذين يتعاملون مع مواد التنظيف الكيمائية أو غيرها من المواد الكيمائية التي من المحتمل 
  المواد.

  ) إدارة مسببات الحساسية 43المادة (
ليل من المخاطر غذية والتدابير الوقائية للتقح. يجب عند الضرورة، أن يتلقّى متداولي الغذاء تدريبًا خاًصا لتوعيتهم بمسببات الحساسية وما يرتبط بها من ممارسات تصنيع/تجهيز األ

  التي قد يتعرض لها المستهلكون الذين يعانون من الحساسية.

  المتطلبات  الموقع والبنية التحتية  ثانياً 

ST 7 
موقع المنشأة بعيد عن مصادر التلوث (مع 

مراعاة اإلجراءات الوقائية المناسبة عند 
 الضرورة وفقا لدراسة علمية من المنشأة)

  2020)  لسنة 11الهيئة رقم (ملحق قرار مجلس إدارة 
   موقع المنشآت الغذائية )12المادة (

  يجب أن يتوافر في موقع المنشآة الغذائية المتطلبات اآلتية: 
  أ. أن يكون الموقع مناسباً.

  ر عن طريق اتخاذ تدابير معقولة.ب. أن تكون بعيدة عن المناطق التي يوجد بها تهديدًا لسالمة الغذاء أو صالحيته، وحيثما ال يمكن التحكم في األخطا
  ج. أن تكون بعيدة عن المناطق الملوثة بيئيًا ومواقع األنشطة الصناعية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تلوث الغذاء.

  د. أن تكون بعيدة عن المناطق المعرضة للفيضانات.



 
  ه. أن تكون بعيدة عن المناطق الموبوءة باآلفات.

  .المناطق التي ال يمكن إزالة النفايات الصلبة أو السائلة منها على نحو فعَّالو. أن تكون بعيدة عن 

ST  8 

التصميم الداخلي للمنشأة يمنع التلوث المتبادل  
(استقاللية مناطق تجهيز الغذاء عن الخدمات 
والمخازن واالستالم والعرض لضمان سالمة 

ويكون ذلك موضح علي المخطط  -المنتج ... )  
مع وجود باب فاصل  -الديكوري للمنشأة  

  و(ستائر هوائية او بالستيكية)

  2020)  لسنة 11لهيئة رقم (ملحق قرار مجلس إدارة ا
   ) تصميم وتخطيط المنشآت الغذائية13المادة  (

  يجب أن يتوافر في تصميم وتخطيط المنشأة الغذائية المتطلبات اآلتية:
  أ. أن يسمح التصميم والمخطط الخاص بالمنشأة الغذائية القيام بعمليات الصيانة والتنظيف على نحٍو مالئم.

   أو منعه.المباني وتدفق العمليات، ويشمل ذلك تحركات العاملين والمواد ذات الصلة بالغذاء داخل المباني، على نحٍو يضمن الحد من التلوث العرضيّ ب. أن يكون تخطيط 
منتجات النهائية للحد من حدوث التلوث العرضّي ج. فصل المناطق التي تُطبق فيها مستويات مختلفة من التحكم لضمان سالمة الغذاء والتي تتضمن مناطق المواد الخام أو النيئة وال

نتاج في اتجاه واحد، أو تدفق الهواء، أو عن طريق اتخاذ تدابير مثل الفصل المادي بالجدران والفواصل و/ أو الموقع وذلك بترك مسافات، وتدفق حركة المرور مثل: تدفق عمليات اإل
  .بعمليتي التنظيف والتطهير المناسبين بين االستخدامات المختلفة الفصل الزمني بين االستخدامات المختلفة، مع القيام

ST 9 
االرضيات مصنوعه من مواد ملساء خاليه من 

الشقوق والتجاويف وتصميمها يسهل عملية 
 التنظيف

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
   الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشآت الغذائية )14المادة (

  يجب أن تتوافر في الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشأة الغذائية المتطلبات اآلتية:
  طهيرها.أ. بناء الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية على نحِو سليم من مواد شديدة التحمل، بحيث يسهل صيانتها وتنظيفها، وحسب مقتضى الحال، ت

  لة وفقًا لالستخدام المقصود وظروف التشغيل العادية. ب. أن تكون مصنوعة من مواد غير سامة وخام
  ج. أن تكون أسطح الجدران والفواصل واألرضيات مصنوعة من مواد غير منفذة للسوائل يسهل تنظيفها، وعند الضرورة، تطهيرها.

  .. أن يتم تركيب األرضيات على نحو يسمح بعمليتي الصرف والتنظيف بشكل كافـه

ST 10 
األرضيات والحوائط في أماكن  زوايا اتصال

تجهيز الغذاء سهلة التنظيف والتطهير "مقعرة 
 في األماكن التي يتم  تنظيفها تنظيفاً رطباً"

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
   الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشآت الغذائية )14المادة (

  الداخلية للمنشأة الغذائية المتطلبات اآلتية:يجب أن تتوافر في الهياكل والتجهيزات 
  طهيرها.أ. بناء الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية على نحِو سليم من مواد شديدة التحمل، بحيث يسهل صيانتها وتنظيفها، وحسب مقتضى الحال، ت

  يل العادية. ب. أن تكون مصنوعة من مواد غير سامة وخاملة وفقًا لالستخدام المقصود وظروف التشغ
  ج. أن تكون أسطح الجدران والفواصل واألرضيات مصنوعة من مواد غير منفذة للسوائل يسهل تنظيفها، وعند الضرورة، تطهيرها.

  هـ. أن يتم تركيب األرضيات على نحو يسمح بعمليتي الصرف والتنظيف بشكل كاف.

ST 11 
األسقف والجدران والتركيبات العلوية من مواد 

وخاليه من الشقوق والتجاويف ملساء 
 وتصميمها يسهل عملية التنظيف

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
   الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشآت الغذائية )14المادة (

  يجب أن تتوافر في الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشأة الغذائية المتطلبات اآلتية:
  الهياكل الداخلية للمنشآت الغذائية على نحِو سليم من مواد شديدة التحمل، بحيث يسهل صيانتها وتنظيفها، وحسب مقتضى الحال، تطهيرها.أ. بناء 

  ب. أن تكون مصنوعة من مواد غير سامة وخاملة وفقًا لالستخدام المقصود وظروف التشغيل العادية. 
  يات مصنوعة من مواد غير منفذة للسوائل يسهل تنظيفها، وعند الضرورة، تطهيرها.ج. أن تكون أسطح الجدران والفواصل واألرض

  د. أن تكون أسطح الجدران والفواصل ملساء وباالرتفاع المالئم لعمليات التشغيل.
تأهيل أرضية المنشأة بما يكفل تقليل تراكم األوساخ عليها و. تركيب األسقف والتركيبات العلوية مثل تركيبات اإلضاءة بحيث تكون مقاومة للكسر، وحسب مقتضى الحال، القيام ب

  .وتأهيل الجدران والسقف بما يحد من التكثُف وتساقط الجزيئات منها
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اسطح األبواب والنوافذ من مواد مناسبة 
  وتصميمها يسهل عملية التنظيف

ابواب دخول مناطق تجهيز الغذاء تكون سهلة 
تكون بالدفع الفتح عند الدخول ويفضل ان 

 لتالفي تلوث يد العمل عند الدخول

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
   الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشآت الغذائية )14المادة (

  يجب أن تتوافر في الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشأة الغذائية المتطلبات اآلتية:
  للمنشآت الغذائية على نحِو سليم من مواد شديدة التحمل، بحيث يسهل صيانتها وتنظيفها، وحسب مقتضى الحال، تطهيرها.أ. بناء الهياكل الداخلية 

  ب. أن تكون مصنوعة من مواد غير سامة وخاملة وفقًا لالستخدام المقصود وظروف التشغيل العادية. 
  حٍو يقلّل من تراكم القاذورات، وعند الضرورة، أن تكون مزودة بسلك مانع للحشرات يسهل فكه وتنظيفه.ز. أن يكون من السهل تنظيف النوافذ، وأن يتم تركيبها على ن

  ح. أن تكون أسطح األبواب ملساء وغير ماصة للسوائل ويسهل تنظيفها، وعند الضرورة، تطهيرها.

ST 13 

مرافق الصرف الصحي مصممة بحيث ال تسبب 
المالمسة له أو أي تلوث للغذاء أو لألسطح 

لمصادر المياه الصالحة للشرب المستخدمة 
  بالمنشأة

ومجاري  -عدم وجود ماء راكد باألرضيات 

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  مرافق الصرف  الصحي  )15المادة (

  يجب أن يراعى في مرافق الصرف الصحي االشتراطات اآلتية:
  أ. أن يكون تصميم مرافق الصرف الصحي وتركيبها وصيانتها مالئماً لتجنب احتمال تلوث الغذاء.

  ب.  اتخاذ خطوات لمنع التدفق العكسي، والتوصيالت المتقاطعة، وخروج كميات كبيرة من الغازات من قنوات الصرف عند انسدادها. 
كن التي يوجد بها منتجات غذائية صل إلى األماج. أال تتدفق مياه الصرف من األماكن شديدة التلوث مثل المراحيض أو أماكن تداول المواد الخام أو النيئة المستخدمة إلنتاج الغذاء لت

  مكشوفة.
وخصوصا في المناطق التي يتم فيها  د. أن تكون قنوات الصرف الصحي المفتوحة كلياً أو جزئياً مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إلى المنطقة النظيفة



 
الصرف في مناطق تجهيز الغذاء فعالة في 

التخلص من المياه وذات اغطية محكمة الغلق 
ومالحظة  -وتصميمها يسهل عملية التنظيف 

 نظافتها

  تداول الغذاء مرتفع الخطورة.
  والنفايات الصلبة بطريقة صحية ال تتعرض فيها المنشأة الغذائية أو المنتجات الغذائية لتلوث محتمل. ه. التخلص من مياه الصرف الصحي

  و. التأكد من أن المنشأة تصرف مياه الصرف الصحي بشكل صحيح.

  المتطلبات  مصادر اإلضاءة والتهوية  ثالثاً 
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توافر مصادر لإلضاءة الطبيعية و/أو الصناعية 
يمكن إدارة المرافق بطريقة الكافية حتى 

صحيحة. وينبغي أن تكون قوة االضاءة كافية 
لطبيعة التشغيل حتى تسهل عمليات التشغيل و 
التنظيف والرصد (مع مراعاة إجراءات توفير 

 الطاقة)

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
   اإلضاءة )21المادة (

  اإلضاءة الشروط اآلتية:يجب أن يراعى في وسائل ومعدات 
  أ. أن تكون اإلضاءة كافية سواء كانت طبيعية أو صناعية لضمان إجراء عمليات التشغيل في المنشأة الغذائية على نحٍو صحي. 

  .  ب. أال تؤثر سلبًا على القدرة على اكتشاف العيوب أو الملوثات في الغذاء أو فحص المرافق والمعدات المستخدمة ألغراض النظافة
  ج. أن تكون شدة اإلضاءة مناسبة لطبيعة العمليات التي يخضع لها الغذاء .

  :2020لسنة  12قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 
  شدة اإلضاءة 1.3.3.4

  يجب أن تكون شدة اإلضاءة:
غذية الجافة وفي غيرها من األماكن والحجرات أثناء فترات سم فوق األرض، في حجرات التبريد ومخازن األ 75شمعات أرضية) على األقل وذلك على مسافة  10لوكس ( 110 -

  التنظيف.
  شمعة أرضية) على األقل: 20لوكس ( 220 -

راعية ث يتم عرض أو بيع المحاصيل الز(أ) على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في األماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حي
  الطازجة أو األغذية المعلبة أو تقديمها لالستهالك.

  (ب)  وداخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.
  سم فوق األرض في األماكن المستخدمة في غسل األيدي، وغسيل األدوات، وتخزين المعدات واألواني، وفي دورات المياه.  75(ج) وعلى مسافة 

السكاكين، ومعدات  شمعة أرضية) على األقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال األغذية بالتعامل عليه مع األغذية أو استخدام األواني أو المعدات مثل 50لوكس ( 540 -
 تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير حيث إن سالمة العاملين من العوامل األساسية التي يتعين أخذها بعين االعتبار.
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مصادر اإلضاءة بأماكن تجهيز الغذاء مقاومة 
للكسرأو محمية ضد الكسر ومصممة بطريقة 

تسهل عمليات التنظيف وتمنع تراكم القاذورات 
 عليها

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
   الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشآت الغذائية )14المادة (

  الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشأة الغذائية المتطلبات اآلتية:يجب أن تتوافر في 
  و. تركيب األسقف والتركيبات العلوية مثل تركيبات اإلضاءة بحيث تكون مقاومة للكسر، ...

   اإلضاءة )21المادة (
  يجب أن يراعى في وسائل ومعدات اإلضاءة الشروط اآلتية:

 وحمايتها من الكسر لضمان عدم تعرض الغذاء للتلوث.د. الحفاظ على معدات اإلضاءة 
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توافر وسائل أو نظم للتهوية الطبيعية أو 
الميكانيكية المناسبة (للتحكم في درجة الحرارة 
والرطوبة ومنع تلوث الغذاء بمنع التكثيف) في 

 مناطق تجهيز الغذاء

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  التحكم في درجة حرارة المنشأة  )19(المادة 

  حيطة لضمان سالمة األغذية وصالحيتها.يجب أن تتناسب درجة حرارة المنشأة مع طبيعة العمليات  التي يتم إجراؤها على الغذاء، ويجب توفير وسائل التحكم في درجات الحرارة الم
  جودة الهواء ووسائل التهوية  )20المادة (

  وية الطبيعية أو الميكانيكية الكافية من أجل:يجب توفير وسائل الته
  أ. الحد من تلوث الغذاء بالملوثات إلى أقصى قدر ممكن، مثل الرذاذ والقطرات المتساقطة نتيجة التكثُف.

  ب. المساعدة في التحكم في درجات الحرارة المحيطة.
  ج. التحكم في الروائح التي قد تؤثر على صالحية الغذاء.

الدقيقة ووجود السموم الناتجة عن  بدرجة الرطوبة لضمان سالمة الغذاء وصالحيته مثل: منع زيادة الرطوبة في األغذية المجففة التي من شأنها أن تسمح بنمو الكائنات الحيةد. التحكم 
  .تمثيلها الغذائي

  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
الغرف من المستويات المتزايدة من الحرارة، والبخار، والتكثيف، واألبخرة، والروائح الكريهة، والدخان فإنه يجب توفير أنظمة في حالة ضرورة الحفاظ على خلو  1.1.4.3.4

  التهوية الصناعية الكافية.
  لتجمع على الجدران واألسقف.يجب أن تكون أجهزة وأنظمة التهوية كافية من حيث العدد والقدرة التشغيلية لمنع الشحوم أو نواتج التكثيف من ا 1.4.1.3.2
راوح، ووسائل الحماية يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية للتخلص من العادم في أماكن إعداد األغذية وغسل األواني والتي تشتمل على مكونات مثل الشفاطات، والم 1.1.4.2.2

  على األغذية، والمعدات، األدوات، والمفارش والملبوسات، واألدوات أحادية االستخدام.واألنابيب على النحو الذي يمنع الشحوم أو التكثف من قنوات الصرف أو التنقيط 
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وسائل أو نظم التهوية مصممة بالشكل الذي 
يمكن من صيانتها وتنظيفها و ال يسمح بمرور 

الهواء من المناطق الملوثة الي المناطق 
 ً  النظيفة/األقل تلوثا

  2020) لسنة 11رقم (ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة 
  جودة الهواء ووسائل التهوية  )20المادة (

  صيانتها وتنظيفها. ويتعين تصميم أنظمة التهوية وإنشاؤها بما ال يسمح بمرور الهواء من األماكن الملوثة إلى األماكن النظيفة، وعلى النحو الذي يسهل معه
  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

خرة إلى تلوث الغذاء، أو يجب أن يتم تصميم أنظمة التسخين، والتهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي ال يؤدي دخول الهواء وخروجه للتخلص من العوادم واألب 1.2.2.2.4
  .األسطح المالمسة للغذاء، أو المعدات أو األواني أو األدوات

  المتطلبات  مصادر المياه المستخدمة بالمنشأة  رابعاً 
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وجود مصدر مياه (عمومية/  بئر جوفى 
مرخص لالستخدام الصناعي مع وحدة معالجة 

وجود مرافق مناسبة لتخزين  -المياه الجوفية) 
تمييز وصالت المياه  الصالحة للشرب -المياه 

اتخاذ اجراءات لمنع التدفق  -عن غيرها 
 -العكسي، والتوصيالت المتقاطعة (العرضية) 

خزان المياه و وجود سجالت تنظيف وتطهير 
خاصة بعمليات التنظيف والتطهير الدورية 

 لخزانات المياه 

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) سالمة المياه المستخدمة في اإلنتاج الغذائي 46المادة (

  يجب توفير إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب ولضمان عدم تلوث المواد الغذائية: 
  تؤدي إلى تلوث الغذاء. أ. أن تكون المياه، وكذلك الثلج والبخار المصنوع منها، مناسبًا للغرض المقصود منها وفقًا لنهج قائم على تقييم المخاطر، وينبغي أال

  والثلج وتداولهما على نحٍو ال يؤدي إلى تلوثهما، ويجب أال يؤدي توليد البخار الذي يالمس الغذاء إلى تلوثه.ب. أن يكون تخزين المياه 
اما منفصال ال يالمس الغذاء بشكل مباشر) نظج. أن يكون للمياه غير الصالحة لالستخدام في مالمسة الغذاء (على سبيل المثال، المياه المستخدَمة لمكافحة الحرائق والبخار الذي ال 

  يتصل أو ال يسمح بحدوث إرتداد عكسي إلى نظام المياه التي تالمس الغذاء. 
غذية عن طريق التبخير و/أو الترشيح، وذلك عند د. أن تتم معالجة المياه الُمعاد تدويرها إلعادة االستخدام مرة أخرى ومعالجة المياه الناتجة، على سبيل المثال، من عمليات تجهيز األ

  لضرورة لضمان أن المياه ال تُشكل تهديدًا لسالمة الغذاء أو صالحيته.ا
  مرافق الصرف  الصحي  )15المادة (

  :يجب أن يراعى في مرافق الصرف الصحي االشتراطات اآلتية
  د انسدادها. ب.  اتخاذ خطوات لمنع التدفق العكسي، والتوصيالت المتقاطعة، وخروج كميات كبيرة من الغازات من قنوات الصرف عن

  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
يجب االلتزام بعدم عمل أي اتصال عرضي عن طريق توصيل ماسورة أو قناة بين نظام المياه الصالحة للشرب ونظام آخر للمياه التي  1.2.5.2.3منع الوصالت العرضية:   2.5.2.3

  د المواسير الخاصة بأنظمة المياه غير الصالحة للشرب بصورة دائمة بحيث يسهل تمييزها عن المواسير التي تنقل مياه الشرب.يجب أن يتم تحدي 2.2.5.2.3 -ال يعرف نوعيتها. 

 ً   المتطلبات  األسطح واألدوات والمعدات المالمسة للغذاء  خامسا
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اسطح المعدات واالدوات المالمسة للغذاء من 
وال مواد ملساء وغير متأكلة وغير ماصة 

تتفاعل مع الغذاء وال تتأثر بعمليات التنظيف 
والتطهير العادية وتصميمها يسهل عملية 

 التنظيف

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
   الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشآت الغذائية )14المادة (

  الغذائية المتطلبات اآلتية:يجب أن تتوافر في الهياكل والتجهيزات الداخلية للمنشأة 
تكون مصنوعة من مواد ملساء ال  ط. أن تكون األسطح المالمسة للغذاء بشكل مباشر في حالة جيدة، ومصنوعة من مواد شديدة التحمل، ويسهل تنظيفها وصيانتها وتطهيرها، وأن

  في ظروف التشغيل العادية .تمتص السوائل وخاملة ال تؤثر على الغذاء، وال تتفاعل مع المنظفات والمطهرات 
   المعدات )23المادة (

  يتعين أن يتوافر في المعدات الشروط التالية:
كانية تنظيفها بصورة كافية وذلك باستثناء أ. أن يكون تصميم المعدات والعبوات المالمسة للغذاء والمواد المصنوعة منها مناسبة لمالمسة الغذاء، كما يتعين تضمين أماكن وضعها إم

  العبوات ذات االستخدام الواحد، وأن يتم تطهيرها وصيانتها أو التخلص منها بما يضمن تالفي تعرض الغذاء للتلوث.
  ب. أن تكون المعدات والعبوات مصنوعة من مواد ليس لها تأثير سام عند استخدامها في األغراض المقصودة منها. 

  فّكها على نحٍو يسمح بصيانتها وتنظيفها وتطهيرها، ولتسهيل عملية التفتيش للبحث عن أى آثر يدل على وجود اآلفات.ج. أن تكون المعدات شديدة التحمل ويمكن نقلها أو 
  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  للغذاء: أمان المواد المالمسة -الخصائص  1.1.1.2 -االستخدام المتعدد  1.1.2 - المواد المستخدمة في التصنيع والتجهيز 1.2
لضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أي لون، يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع األواني أو األوعية وأسطح المعدات المالمسة للغذاء آمنة ال تسمح باالنتقال العرضي للمواد ا

  أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز باآلتي:
  ن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة المتصاص السوائل.أ 1.1.1.1.2
  أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة. 2.1.1.1.2
  أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملساً سهل التنظيف. 3.1.1.1.2
  والحزوز، والتشوه، والتحلل.أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش،  4.1.1.1.2
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استخدام المعدات و األدوات بطريقة صحيحة 
مسار تدفق  -اثناء تجهيز الغذاء وفقا للتعليمات 

خطوات اإلنتاج مناسبا لضمان سالمة األغذية 
  وعدم تلوثها

  2020) لسنة 12الهيئة رقم ( قرار مجلس إدارة
  أمان المواد المالمسة للغذاء: -الخصائص  1.1.1.2 -االستخدام المتعدد  1.1.2 - المواد المستخدمة في التصنيع والتجهيز 1.2

العرضي للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أي لون، يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع األواني أو األوعية وأسطح المعدات المالمسة للغذاء آمنة ال تسمح باالنتقال 
  أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز باآلتي:

  ترك المسافات وسد الفراغات البينية للمعدات الثابتة 1.2.4.2
ون: (أ) هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظراً لصعوبة تحريكها بحيث تك 1.1.2.4.2



 
تثبيت المعدات مناسب إلجراء عمليات التنظيف 

 و التطهير و ال يسبب التلوث

بوصة، (ج) يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات  1/32ملليمتر أو  1وفوقها، (ب) هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران واألسقف المجاورة بما ال يزيد عن 
  ران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أي انسكاب أو تسريب. والجد

لها عن طريق: (أ) إحكام يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة االعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة واألماكن الواقعة أسفلها وحو 2.1.2.4.2
  بوصة) بين الطاولة والمعدة. 4سنتيمتر ( 10أرجل توفر مسافة ال تقل عن  تركيبها على طاولة االعداد، (ب) رفعها على

  رفع المعدات الثابتة وسد الفراغات البينية 2.2.4.2
  رضية والمعدة.بوصة) بين األ 6سنتيمتر ( 15يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها واألرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة ال تقل عن  1.2.2.4.2
بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه  6سنتيمتر ( 15إذا كانت مساحة األرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على األرضية ال يزيد طولها عن  2.2.2.4.2

  بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف. 4سنتيمتر ( 10يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 
ي أماكن تسوق ال يطبق هذا القسم على وحدات األرفف المستخدمة للعرض، ووحدات التبريد المستخدمة للعرض، ووحدات التجميد المستخدمة للعرض الموجودة ف 3.2.2.4.2

  المستهلكين في متجر بيع األغذية بالتجزئة، وذلك في حالة المحافظة على األرضية أسفل الوحدات في حالة نظيفة.
  بوصة) بين الطاولة والمعدة. 4سنتيمتر ( 10رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاوالت االعداد على أرجل توفر مسافة ال تقل عن  يجب 4.2.2.4.2
ة األفقية لسطح الطاولة أسفل المعدة ال تزيد بوصة) إذا كانت المساف 3سنتيمتر ( 7.5يمكن أن تكون المسافة الفاصلة بين الطاولة والمعدة المثبتة على طاولة االعداد: (أ)  5.2.2.4.2

 3سنتيمتر ( 7.5بوصة) إذا كانت المسافة األفقية لسطح الطاولة أسفل المعدة ال تزيد عن  2سنتيمتر ( 5بوصة) من نقطة الدخول للقيام بعملية التنظيف، (ب)  20سنتيمتر ( 50عن 
  بوصة) من نقطة الدخول للقيام بعملية التنظيف. 
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صيانة المعدات واألدوات بشكل دوري، 
وإستخدام مواد تشحيم ذات رتبة غذائية في 

المعدات التي قد تنتقل منها مواد التشحيم إلى 
 الغذاء

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  أعمال الصيانة )25المادة (

  يجب على مشغلي المنشآت الغذائية مراعاة ما يلي: 
  أ. الحفاظ على المنشآت والمعدات في حالة جيدة. 

  ب. إجراء أعمال الصيانة واإلصالح الالزمة للمنشأة لتسهيل القيام باإلجراءات المتعلقة بأعمال التنظيف والتطهير. 
ظايا معدنية، وقشور الطالء، ومخلفات المواد الكيمائية ومواد ج. إجراء أعمال الصيانة واإلصالح الالزمة بطريقة تمنع تعرض الغذاء للتلوث، مثل التلوث الناشئ عن وجود ش

  الخشب والبالستيك والزجاج والورق المستعملة في الصيانة. 
  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

تي تتعرض للرذاذ "تناثر األغذية أو الطرطشة" وانسكاب األغذية يجب أن يتم صناعة أسطح المعدات غير المالمسة للغذاء وال 1.8.1.1.2 -األسطح غير المالمسة للغذاء  8.1.1.2 
  ابلة المتصاص السوائل، وملساء.عليها أو أي نوع آخر من االتساخ أثناء القيام بالعمليات العادية أو تلك التي تتطلب التنظيف المتكرر من مواد مقاومة للتآكل، وغير ق

  الصيانة والتشغيل 5.2
  المعدات 1.5.2

يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع االشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.  1.1.1.5.2الحالة الجيدة والضبط المناسب:  1.1.5.2
ألواح تثبت في أسفل األبواب) سليمة ومحكمة ويتم ضبطها وفقًا يجب المحافظة على مكونات المعدة مثل األبواب وأماكن اللحام والمفاصل والمسامير واأللواح الواقية ( 2.1.1.5.2 -

يجب الحفاظ على أجزاء القطع أو الثقب في فتّاحات العلب في صورتها الحادة وذلك للتقليل من حدوث الشظايا المعدنية أثناء فتح  3.1.1.5.2 -للمواصفات الخاصة بالشركة المصنّعة. 
  وث األغذية.العلب والتي يمكنها أن تؤدي إلى تل

 يجب إعادة كشط األسطح مثل كتل التقطيع "أورمة" وألواح التقطيع التي تتعرض للخدش والحزوز في حال أنه لم يعد ممكنًا القيام بتنظيفها 1.2.1.5.2أسطح التقطيع:  2.1.5.2
  وتطهيرها على نحٍو فعال أو التخلص منها في حالة صعوبة إعادة عملية الكشط مرة أخرى.

 ً   المتطلبات  دورات المياه ومرافق العاملين سادسا
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وال مياه تتوافر بها صناديق طرد وجود دورات 
توافر  -تفتح علي أماكن تداول الغذاء مباشرة 

صناديق قمامة ال تفتح باليد داخل دورات المياه 
عدد دورات المياه يتناسب مع عدد العاملين  -

 بالمنشأة

  2020) لسنة 11رقم ( ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة
    مرافق النظافة الشخصية والمراحيض )18المادة (

  يجب أن تتوافر في مرافق النظافة الشخصية والمراحيض االشتراطات التالية:
وتجنب ما قد يسببه العاملون من تلوث  أ. توفير مرافق كافية  للنظافة الشخصية والمراحيض تتناسب مع عدد العاملين لضمان الحفاظ على مستٍوى مناسب من النظافة الشخصية،

  للغذاء. 
  1954لسنة  280قرار وزير االسكان رقم 

  ) 18مادة (
  لتر. 9أن يكون لكل مرحاض صندوق ال تقل سعته عن 

  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  طاء مناسب وذلك إللقاء الفوط الصحية.يجب أن يتم تزويد دورات المياه المخصصة للسيدات بصندوق قمامة مزود بغ 1.7.1.5.3

  23 
  توافر مرافق غسيل اليدين بالمنشأة

مرافق غسيل اليدين مزودة بماء يمكن التحكم 

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
    والمراحيضمرافق النظافة الشخصية  )18المادة (

  يجب أن تتوافر في مرافق النظافة الشخصية والمراحيض االشتراطات التالية:
ب ما قد يسببه العاملون من تلوث أ. توفير مرافق كافية  للنظافة الشخصية والمراحيض تتناسب مع عدد العاملين لضمان الحفاظ على مستٍوى مناسب من النظافة الشخصية، وتجن

  للغذاء. 



 
في درجة حرارته وصابون سائل ووسيلة 

 مناسبة لتجفيف اليدين 

  ون في مكان مالئم، وال ينبغي استخدامها ألغراض أخرى مثل تخزين الغذاء أو العناصر المالمسة للغذاء.ب. أن تك
  ج. يجب أن تشمل المرافق ما يلي:

ليدين، أن تكون مزودة بمياه ا وسائل كافية لغسل اليدين وتجفيفهما، بما في ذلك الصابون ويُفضل الصابون السائل عديم الرائحة األقل عرضة للتلوث العرضي، وأحواض غسل§ 
  ساخنة وباردة.

تطبيق تدابير مالئمة لتقليل التلوث أحواض غسل اليدين ذات تصميم صحي مالئم، ويُفضل أن تكون الصنابير من النوع الذي يعمل بدون استخدام اليدين، وفي حالة تعذر ذلك، يجب § 
  الذي قد يحدث من الصنابير. 

  دين لغسل األغذية أو األدوات المستخدمة إلعدادها.عدم استخدام أحواض غسل الي§ 
  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  موقع أحواض غسل األيدي ومكان وضعها 4.2.3
يسمح للعاملين في أماكن إعداد وتوزيع األغذية وفي أماكن غسل األدوات باستخدامها  1.1.4.2.3يجب أن يتم تركيب أحواض غسل األيدي بحيث:  أحواض غسل األيدي: 1.4.2.3
  وتكون في دورات المياه، أو مجاورة لها تماماً. 2.1.4.2.3بسهولة، 
ال يجب استخدام أحواض غسل األيدي  2.1.5.2.3أليدي وإتاحتها لالستخدام في جميع األوقات. يجب صيانة أحواض غسل ا 1.1.5.2.3 استخدام أحواض غسل األيدي: 1.5.2.3

  يجب أن يتم استخدام معدات غسل األيدي اآللية طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة. 3.1.5.2.3ألغراض أخرى بخالف هذا الغرض. 
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عدد مرافق غسيل اليدين يتناسب مع عدد  
مع  -العمال والمساحة التشغيلية بالمنشأة 

وجود ملصقات توضح الطريقة الصحيحة 
لغسيل اليدين و توافر صناديق قمامة في حالة 

 المناشف الورقية

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
    والمراحيضمرافق النظافة الشخصية  )18المادة (

  يجب أن تتوافر في مرافق النظافة الشخصية والمراحيض االشتراطات التالية:
ب ما قد يسببه العاملون من تلوث أ. توفير مرافق كافية  للنظافة الشخصية والمراحيض تتناسب مع عدد العاملين لضمان الحفاظ على مستٍوى مناسب من النظافة الشخصية، وتجن

  للغذاء. 
  ن تشمل المرافق ما يلي:ج. يجب أ

  ....وسائل كافية لغسل اليدين وتجفيفهما، § 
  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  موقع أحواض غسل األيدي ومكان وضعها 4.2.3
يسمح للعاملين في أماكن إعداد وتوزيع األغذية وفي أماكن غسل األدوات باستخدامها  1.1.4.2.3يجب أن يتم تركيب أحواض غسل األيدي بحيث:  أحواض غسل األيدي: 1.4.2.3
  وتكون في دورات المياه، أو مجاورة لها تماماً. 2.1.4.2.3بسهولة، 
يجب أن يتم استخدام معدات غسل األيدي  3.1.5.2.3أليدي وإتاحتها لالستخدام في جميع األوقات. يجب صيانة أحواض غسل ا 1.1.5.2.3 استخدام أحواض غسل األيدي: 1.5.2.3

  اآللية طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
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وجود مناطق محددة ومناسبة من حيث موقعها 

وتصميمها إلعاشة العاملين بالمنشأة (تبديل 
 المالبس /األكل / الشرب / التدخين) 

  2020) لسنة 11قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ملحق 
    مرافق النظافة الشخصية والمراحيض )18المادة (

  يجب أن تتوافر في مرافق النظافة الشخصية والمراحيض االشتراطات التالية:
  ج. يجب أن تشمل المرافق ما يلي:

  مرافق مناسبة للعاملين لتغيير مالبسهم، إذا لزم األمر .§ 

 ً  سابعا
التلوث واالتصال العرضي والتحكم بالمخاطر بمناطق 

  تجهيز الغذاء
  المتطلبات
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تطبيق تدابير وقائية ووسائل مناسبة للتحكم في 

المخاطر البيولوجية، مع ووجود سجالت 
 للمتابعة

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) منع التلوث الميكروبيولوجي 40المادة (

ك انتقال الكائنات الدقيقة من غذاء آلخر، يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغذاء بالكائنات الحية الدقيقة أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، ويحدث التلوث الميكروبيولوجي بما في ذلأ. 
الجسيمات التي يحملها § .        سقوط الرذاذ§       . معدات التنظيف§       مالمسة األسطح. §      التالمس المباشر أو غير المباشر بواسطة متداولي الغذاء. §      عن طريق:

  الهواء.
  ب. يجب فصل األغذية النيئة (ذات األصل الحيواني) عن األغذية غير المجهزة (ذات األصل النباتي) المحتمل تسببها في حدوث تلوث.

هزة للتناول المباشر عن األغذية األخرى الجاهزة للتناول المباشر، إما ماديًا بوضعها في مكان آخر أو باستخدام حواجز أو ج. كما يجب فصل كل من األغذية النيئة واألغذية غير المج
  لى نحٍو فعَّال.بعمليات التطهير عزمنيًا عن طريق عدم التعامل مع كليهما في الوقت ذاته، مع القيام بالتنظيف الفعّال بين كل استخدام وآخر، وحسب مقتضى الحال، القيام 
سيما عند التعامل مع المواد الخام ذات الحمل د. يجب تنظيف األسطح واألدوات والمعدات والتركيبات والتجهيزات جيدًا وتطهيرها عند الضرورة بعد القيام بإعداد األغذية النيئة، وال 

  معها أو تجهيزها.الميكروبيولوجي المرتفع، مثل: اللحوم والدواجن واألسماك التي يتم التعامل 
FDA Food Code 2017:  

  معالجة العصير 3-404.11
  بالنسبة للعصير الذي يتم تعبئته في المنشأة الغذائية، يجب:

ئنات الحية الدقيقة أكثر ٪ من الكا99.999لوغاريتمات، وهو ما يعادل خفض بنسبة  5لتحقيق التخفيض بمقدار  201.14-8(أ) معالجته طبقاً لخطة الهاسب على النحو المحدد في البند 
  تأثيًرا على الصحة العامة، 



 
  لوغاريتمات، ويتم الوسم:  5(ب) أو وسمه، وذلك في حالة عدم معالجته على نحٍو يؤدي إلى تخفيض أكثر الكائنات الحية الدقيقة تأثيراً على الصحية العامة بمقدار 

  ،602.11-3) على النحو المحدد في البند 1(
ز) وضع بطاقات وسم، واستخدام عبارات التحذير، ووضع اإلشعارات، والبيانات الخاصة بالتداول اآلمن  ) CFR 101.17 21المحدد في مدونة اللوائح الفيدرالية ) وعلى النحو 2(

 هذا المنتج لم يتم بسترته، تحذير: الية:على العصائر التي لم تخضع للمعالجة بشكل خاص لمنع وجود مسببات األمراض أو الحد منها أو القضاء عليها عن طريق استخدام العبارات الت
  جهاز المناعة.وبالتالي قد يحتوي على بكتيريا ضارة يمكن أن تتسبب في اإلصابة بأمراض خطيرة لدى األطفال وكبار السن واألشخاص الذين يعانون من ضعف 
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تطبيق تدابير وقائية  و وسائل مناسبة للتحكم 
في المخاطر الكيميائية "ومسببات الحساسية" 

المصرح بها وفقا استخدام المواد المضافة  -
  .2020لسنة  4لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 وجود سجالت للمتابعة

  بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء 2020لسنة  4قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 
  )2مادة (

الجداول المرفقة والمنشورة علي الموقع الرسمي للهيئة القومية لسالمة الغذاء ، وذلك وفقا لما يحظر علي مشغلي المنشآت الغذائية استخدام اي من المواد المضافة غير تلك المبينة في 
  هو موضح قرين كل من الجداول المرفقة بهذا القرار

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  )  الحد من التلوث الكيميائي 42المادة (

ميائية لمبيدات ذاء بالمواد الكيميائية أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، على سبيل المثال مواد التنظيف ومواد التشحيم غير الغذائية والمتبقيات الكيأ. يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغ
  اآلفات والعقاقير البيطرية مثل: المضادات الحيوية. 

لمبيدات اآلفات، وتخزينها واستخدامها بشكل آمن وعلى نحٍو يعمل على حماية األغذية واألسطح المالمسة لها  ب. ينبغي تحديد مركبات التنظيف السامة والمطهرات والمواد الكيميائية
  ومواد التعبئة والتغليف من التلوث. 

  حيح، بحيث يتم استخدامها فقط على النحو المنشود.ج. ينبغي التحكم في المواد المضافة للغذاء والمواد المساعدة على تجهيز الغذاء التي قد تكون ضارة إذا تم استخدامها بشكل غير ص
  ) إدارة مسببات الحساسية 43المادة (

  أ. يجب تطبيق أنظمة لألخذ بعين االعتبار طبيعة بعض أنواع األغذية المسببة الحساسية، بما يتناسب مع المنشأة الغذائية.
ات (المكسرات) واللبن والبيض والقشريات واألسماك والفول السوداني وفول الصويا والقمح وغيرها من الحبوب ب. ينبغي تحديد وجود مسببات للحساسية، على سبيل المثال الجوزي

  التي تحتوي على الغلوتين ومشتقاته، في المواد الخام والمكونات األخرى والمنتجات.
  ء القيام بعمليات التجهيز والتخزين لمعالجة مسببات الحساسية المعروفة. ج. يتعين أن يكون هناك نظام إلدارة المواد المسببة للحساسية عند استاللمواد وأثنا

  د. ينبغي أن يشمل نظام اإلدارة تطبيق الضوابط الالزمة لمنع وجود مسببات الحساسية في األغذية التي لم يتم ذكرها ببطاقة التوسيم. 
ة التي تحتوي على مسببات الحساسية واألغذية األخرى، على سبيل المثال، القيام بالفصل بينهم إما ماديًا ه. يجب تطبيق الضوابط الالزمة لمنع حدوث اتصال عرضّي بين األغذي

   خصائص المسببة للحساسية المختلفة).بوضعهما في أماكن مختلفة أو غير ذلك أو زمنيًا بعدم التعامل معهما في الوقت ذاته (مع القيام بالتنظيف الفعَّال بين األغذية ذات ال
  التجهيز و/أو الترتيب المتسلسل للمنتج. و. يجب حماية الغذاء من االتصال العرضّي غير المقصود لمسببات الحساسية عن طريق التنظيف والتغيير بين الخطوط أثناء القيام بعمليات 

  ب إبالغ المستهلكين بذلك.ز. وحيثما ال يمكن منع حدوث االتصال العرضّي على الرغم من تطبيق الضوابط على نحٍو مالئم، يج
غذية والتدابير الوقائية للتقليل من المخاطر ح. يجب عند الضرورة، أن يتلقّى متداولي الغذاء تدريبًا خاًصا لتوعيتهم بمسببات الحساسية وما يرتبط بها من ممارسات تصنيع/تجهيز األ

  التي قد يتعرض لها المستهلكون الذين يعانون من الحساسية.
   ) توثيق المعلومات الخاصة بالُمنتَج وعمليات التوسيم 50(المادة 

ئية أو المستهلك من التعامل مع المنتجات، أو ينبغي أن تكون كافة الُمنتََجات الغذائية مصحوبة أو تحمل معلومات كافية بحيث يتمكن مشغل المنشأة الغذائية التالي في السلسلة الغذا
  استخدامها على نحٍو آمن وسليم. إعدادها أو عرضها أو تخزينها و/أو

ن التعامل معها وعرضها وتخزينها ويجب وضع بطاقات توسيم على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، تحمل تعليمات واضحة، بحيث يتمكن الشخص التالي في السلسلة الغذائية م
ية الغذائية الموجودة في المنتج مثل ذكر المكونات أو الحاالت التي ال يمكن فيها تالفي االتصال واستخدامها على نحٍو آمن، وتشمل المعلومات التي تحدد وجود مسببات الحساس

  العرضّي مع تلك المسببات.

ST 28 
تطبيق تدابير وقائية ووسائل مناسبة للتحكم في 

 ووجود سجالت للمتابعة -المخاطر الفيزيائية 

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) الحد من التلوث الفزيائي 41المادة (

أو أشياء صلبة أو حادة، على سبيل المثال أ. يجب تطبيق أنظمة في جميع مراحل السلسلة الغذائية لمنع تلوث الغذاء بمواد دخيلة، مثل المتعلقات الخاصة بالعاملين، وخاصة أي شيء 
  ا الخشب التي يمكن أن تتسبب في حدوث إصابات أو تُشكل خطر االختناق.الحلي والزجاج وشظايا المعادن والعظام والبالستيك وشظاي

ت، ويجب استخدام أجهزة الكشف أو الفحص ب. عند القيام بعمليات التصنيع والتجهيز، ينبغي اتباع استراتيجيات وقائية مناسبة مثل: القيام بأعمال الصيانة والفحص الدوري للمعدا
  ها) على نحٍو مناسب عند الضرورة وبوجه خاص: أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف باألشعة السينية. التي تمت معايرتها (التثبت من

  البالستيكية.ج. يجب أن يتم وضع اإلجراءات الواجب على العاملين اتباعها في الحاالت التي تتعرض فيها األشياء للكسر مثل: كسر الزجاج أو الحاويات 
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مراقبة جميع نقاط التحكم الحرجة والـ 
OPRPs  و السيطرة عليها لضمان فاعليتها

و مراقبة عمليات  - HACCPطبٍقاً لخطة الـ 
اإلنتاج وفقا لألنظمة الموضوعة في حال عدم 

وجود نقاط تحكم حرجة ، واتخاذ اإلجراءات 

  2020) لسنة 11إدارة الهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم (قرار مجلس 
   HACCPلحرجة التحكم ونقاط المخاطر اتحليل ) مبادئ 6(المادة 

  األتي :تشمل والتي   HACCPلحرجة  التحكم ط ااـــنقولمخاطر اتحليل دئ اـــلى مبإتند ـــئمة تس. يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية بتطبيق تدابير وقائية دا1
  ت مقبولةلى مستوياإتقليصها أو لتها أو إزامخاطر يجب منعها أي تحديد . أ

  ت مقبولة لى مستوياإتقليله أو خطر أي على أو القضاء لمنع الرقابة ضرورية فيها ن وـــلتي تكالخطوة أو الخطوات افي الحرجة لتحكم . تحديد نقاط اب
  األخطار المحددة.تقليص أو لة أو إزالمنع القبول أو عدم القبول فصل بين لتي تالحرجة التحكم ط اضحة في نقاود واضع حدج. و
  الحرجة.لتحكم ط اصد فعالة في نقاإجراءات رتنفيذ وضع د. و
  السيطرة.لحرجة ليست تحت التحكم انقطة أن لى إلرصد اتصحيحية عندما يشير إجراءات ضع ه. و



 
التصحيحية المناسبة في حالة الحيود عن 

 الحدود الحرجة

  ج.-يق البنود االواردة أعاله من أتطبللتحقق من م تنفيذها بانتظاتم يإجراءات ضع و. و
  و) أعاله. -وحجم المنشأة الغذائية الثبات التطبيق الفعال للمبادئ المحددة من البنود (أ تتناسب مع طبيعةز. وضع نماذج وإعداد سجالت 

 ً   المتطلبات  التنظيف والتطهير ثامنا
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التأكد من تفعيل خطة النظافة بجميع األماكن 
(ووضع األدوات -والمعدات واالدوات بالمنشأة 

المستخدمة في تجهيز الغذاء في أماكن محددة 
مع وجود سجالت  -ومناسبة بعد التنظيف 

واالحتفاظ  -حصر  ومتابعة لتنظيف االدوات)
بأدوات النظافة العامة في األماكن المخصصة 

 بعيدا عن الغذاء

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  إجراءات وطرق التنظيف والتطهير  في المنشأة )26المادة (

  يجب على مشغلي المنشآت الغذائية مراعاة ما يلي: 
ت الغذائية ونوع نظيف الالزمة على طبيعة المنشآأ. أن يزيل التنظيف بقايا الغذاء واألوساخ التي قد تكون مصدًرا للتلوث، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية، وتستند طرق ومواد الت

  الغذاء والسطح المراد تنظيفه، وإذا استلزم األمر القيام بالتطهير عقب عملية التنظيف، وال سيما لألسطح المالمسة للغذاء.
ضغوط إلى حدوث تلوث من األماكن ب. أن ال تؤدي إجراءات التنظيف إلى تلوث الغذاء، فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي الرذاذ الناتج عن عملية الغسيل برشاشات الماء الم

  المتسخة، مثل األرضيات والمصارف لينتشر على مساحات واسعة ويلوث األسطح المالمسة للغذاء أو الغذاء المكشوف.
  ج. القيام بأعمال النظافة باستخدام مواد التنظيف المناسبة لألسطح المالمسة للغذاء في أماكن إعداده وتخزينه.

الكيميائية المستخدمة في  واد التنظيف والتطهير الكيميائية واستخدامها بعناية وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة، على سبيل المثال، أن يكون مستوى تركيز الموادد.   التعامل مع م
، وفي عبوات أو حاويات محددة بوضوح يسهل التعرف عليها التطهير وزمن االستعمال مناسبًا لالستخدام. كما يجب أن يتم تخزين هذه المواد في أماكن منفصلة بعيدًا عن الغذاء

  لتجنب تعرض الغذاء للتلوث. 
دات وأدوات مختلفة عند تنظيف . استخدام معدات وأدوات تنظيف مختلفة مع تصميمها بالشكل المناسب لالستخدام في مناطق التنظيف المختلفة، على سبيل المثال استخدام معـه

  ء واألسطح غير المالمسة له.األسطح المالمسة للغذا
بشكل دوري حتى ال تصبح مصدًرا و. تخزين معدات التنظيف في مكان مناسب وعلى نحٍو يمنع حدوث التلوث، وينبغي المحافظة على نظافة معدات التنظيف وصيانتها واستبدالها 

  للتلوث العرضّي لألسطح أو الغذاء.
  وات تعبئة المنتجات الغذائية بأي حال من األحوال.ز. عدم تخزين مواد التنظيف والتطهير في عب

الشطف § .      استخدام محلول منظف مناسب لتفكيك األتربة  الملتصقة§ .     إزالة البقايا المرئية من األسطح §  ح. التنظيف الرطب: وتشمل إجراءاته، حسب مقتضى الحال:
إجراء عملية تطهير كيميائي  عقب القيام بعملية التنظيف ثم يتم الشطف بعد § .       المواد غير الملتصقة وبقايا الُمنظفات باستخدام مياه (مياه ساخنة، حسب مقتضى الحال) إلزالة

  ذلك، عند الضرورة، ما لم تُحدد تعليمات الشركة المصنعة، استنادًا إلى أساس علمي، عدم ضرورة إجراء عملية الشطف.
  ط. عمليات التنظيف األخرى: 

ال يتم فيها استخدام المياه والطرق  استعمال عمليات تنظيف تعتمد على أساليب مختلفة مثل استخدام الحرارة أو الكشط أو الهواء المندفع أو الشفط أو غير ذلك من الطرق التي يمكن
  الكيمائية باستخدام المنظفات أو القلويات أو األحماض.

  بقايا والمخلفات إذا كان استعمال المياه يساهم في احتمالية حدوث التلوث الميكروبيولوجي اثناء عمليات تجهيز الغذاء.وينصح باستعمال طرق التنظيف الجافة إلزالة ال
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توافر المرافق واألدوات المناسبة إلجراء 
عمليات التنظيف و التطهير للمعدات و االدوات 
المستخدمة بالمنشأة ، وأن تستخدم في تنظيف 

  واألدوات فقط.وتطهير المعدات 
توافر مكان منفصل لتنظيف األدوات والمعدات 

التي تُستخدم في األماكن شديدة التلوث مثل 
المراحيض والصرف الصحي وأماكن التخلص 

 من النفايات

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  مرافق التنظيف  )17المادة (

  المتطلبات التالية:يجب أن تتوافر في مرافق التنظيف 
  أ.   أن تكون مناسبة وكافية لتنظيف األدوات والمعدات المستخدمة.

  ب. أن تكون مزودة بإمدادات كافية من الماء الساخن و/ أو البارد، حسب الحاجة.
  ج. أن تكون مرافق غسيل األغذية منفصلة عن مرافق تنظيف األدوات والمعدات المستخدمة.

  صل لتنظيف األدوات والمعدات التي تُستخدم في األماكن شديدة التلوث مثل المراحيض والصرف الصحي وأماكن التخلص من النفايات. د. توفير مكان منف
  . توفير أحواض منفصلة لغسل اليدين وغسل األغذية.ـه

  إجراءات وطرق التنظيف والتطهير  في المنشأة )26المادة (
  : عاة ما يلييجب على مشغلي المنشآت الغذائية مرا

دات وأدوات مختلفة عند تنظيف . استخدام معدات وأدوات تنظيف مختلفة مع تصميمها بالشكل المناسب لالستخدام في مناطق التنظيف المختلفة، على سبيل المثال استخدام معهـ
  األسطح المالمسة للغذاء واألسطح غير المالمسة له.

على نحٍو يمنع حدوث التلوث، وينبغي المحافظة على نظافة معدات التنظيف وصيانتها واستبدالها بشكل دوري حتى ال تصبح مصدًرا و. تخزين معدات التنظيف في مكان مناسب و
  للتلوث العرضّي لألسطح أو الغذاء.

  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
يجب توفير حوض واحد على األقل ثالثي األقسام "العيون" للقيام  1.2.1.3.2 يل اليدوي لألدوات:االشتراطات الخاصة بأقسام األحواض المستخدمة في عمليات الغس 2.1.3.2

يجب أن تكون أقسام "عيون" الحوض واسعة بما يكفي الستيعاب  2.2.1.3.2 -بعملية الغسيل اليدوي لألدوات والمعدات بخطواتها الثالثة التي تشمل الغسيل والشطف والتطهير. 
  ات البديلة.معدات واألدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو األدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل األدوات أو إحدى المعدعملية غمر ال

ة والنظيفة التي تتجمع خالل ساعات يجب توفير ألواح الصرف، وحوامل األدوات أو الطاوالت الكبيرة التي تتسع لكافة العناصر المتسخ 1.3.1.3.2 ألواح الصرف: 3.1.3.2
  التشغيل وذلك لحفظ األدوات عليها قبل تنظيفها وتطهيرها.

وفي حالة استخدام حوض غسل  2.6.1.5.2 -ال يجوز استخدام أحواض غسل األدوات في القيام بعملية غسل األيدي.  1.6.1.5.2 ضوابط استخدام أحواض غسل األدوات: 6.1.5.2



 
  التنظيف أو غسل الخضراوات، أو إذابة األغذية المجمدة، فإنه يجب تنظيفه وتطهيره قبل وبعد االستخدام. األدوات لغسل أقمشة

يجب توفير حوض واحد على األقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف  1.3.3.2.3 أحواض غسيل أدوات التنظيف: 3.3.2.3
يجب أال يتم  2.3.3.2.3 -. دوات المماثلة المستخدمة لتنظيف األرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلةالمماسح أو األ

  لية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.استخدام دورات المياه أو المباول بديالً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عم
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التأكد من كفاءة عملية التنظيف والتطهير 
("المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف و 

 -التطهير مسموح بها ومناسبة لالستخدام 
تحضير التركيزات المستخدمة بطريقة صحيحة 

وبأدوات مناسبة  وفقا لتعليمات الُمصنع 
"اجراء اختبارات  -ووجود سجل متابعة" 

للتأكد من كفاء عملية التنظيف والتطهير 
 ووجود نتائج االختبارات"

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  متابعة تطبيق وتوثيق إجراءات التنظيف والتطهير  )27المادة (

  يجب على مشغلي المنشآت الغذائية القيام بما يلي:
§   قتضى الحال، والتي تحدد:ابعة تطبيق إجراءات التنظيف والتطهير للتأكد من مدى فعاليتها، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام إجراءات التنظيف والتطهير المكتوبة، حسب مأ. مت

  أنشطة المتابعة والتحقق.§ .     التنظيف والتطهير وعدد مرات إجرائهطرق § .       مسئولية القيام بمهام معينة§ .     األماكن والمعدات واألدوات التي سيتم تنظيفها وتطهيرها
، ويعتمد نوع المتابعة التحقق بشكل دوري من إجراءات التنظيف والتطهير عن طريق عمليات الفحص البصري وعمليات المراجعة لضمان تطبيق اإلجراءات على نحٍو صحيح ب.

ممكن أن تشمل الرقم الهيدروجيني، ودرجة حرارة المياه، وقابلية التوصيل، وتركيز عامل التنظيف، وتركيز المطهر وغيرها من المعايير على طبيعة هذه اإلجراءات، إال أنها من ال
  .المهمة لضمان تنفيذ برنامج التنظيف والتطهير على النحو الذي ُصمم له والتحقق من مدى فعاليته

ي ضمان أن المطهرات المستخدمة فعَّالة ومناسبة، ويمكن النظر في دورة المطهرات لضمان تثبيط أنواع مختلفة من الكائنات الحية ج. إتباع تعليمات الشركة المصنعة للمساعدة ف
  .الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات

اجراء مسحات اختبار البروتين والمواد المسببة للحساسية، أو إجراء د. اتخاذ التدابير الالزمة لسحب العينات من البيئة المحيطة واألسطح المالمسة للغذاء وإخضاعها لالختبار (مثل 
  .ها على نحٍو صحيحاختبار ميكروبيولوجي للكائنات الدالة على وجودها) للمساعدة في التحقق من مدى فاعلية تطبيق برامج التنظيف والتطهير، وأنه يتم تطبيق

  وتكييفها لتعكس أي تغييرات تطرأ في الظروف وتوثيقها حسب مقتضى الحال. هـ. مراجعة إجراءات التنظيف والتطهير على نحٍو منتظم

 ً   المتطلبات  تجهيز الغذاء والحفظ البارد والساخن تاسعا
     التجهيز 
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عمليات غسيل وتجهيز المواد الخام تتم بطريقة 
صحيحة، وفي حالة تطهيرها يتم إستخدام 

المطهرات المناسبة بالتركيزات المناسبة وفقاً 
  لتعليمات الُمَصنِّْع 

توافر المرافق واألدوات المناسبة إلجراء 
عمليات التنظيف و التطهير لألغذية وأال 

 تستخدم في غسيل وتطهير شئ آخر بخالف
 األغذية.

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي:
تحقيق األهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات الصلة التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: (ب) األخذ باإلجراءات الالزمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض  -3

  بسالمة الغذاء.
  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

   ) منع التلوث الميكروبيولوجي40المادة (
لوث الميكروبيولوجي بما في ذلك انتقال الكائنات الدقيقة من غذاء آلخر، أ. يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغذاء بالكائنات الحية الدقيقة أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، ويحدث الت

  عن طريق:
  مالمسة األسطح. § 
  . معدات التنظيف§ 

  ) الحد من التلوث الكيميائي 42المادة (
اد التنظيف ومواد التشحيم غير الغذائية والمتبقيات الكيميائية لمبيدات أ. يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغذاء بالمواد الكيميائية أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، على سبيل المثال مو

  اآلفات والعقاقير البيطرية مثل: المضادات الحيوية. 
  خدامها فقط على النحو المنشود.بحيث يتم استج. ينبغي التحكم في المواد المضافة للغذاء والمواد المساعدة على تجهيز الغذاء التي قد تكون ضارة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح، 
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إذابة المجمدات بطريقة صحيحة وفقاً 
إلجراءات/تعليمات مكتوبة (عن طريق الطهي 
المباشر للغذاء المجمد، أو اإلذابة عن طريق 

وضع الغذاء المجمد في الثالجة، أو اإلذابة 
بإستخدام مياه جارية درجة حرارتها أقل من 

21 ᵒ بالميكروويف... إلخ)م، أو 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3

  (ج) متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. 
دة والمجمدة.   (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ

FDA Food Code 2017:  
 التحكم في درجة الحرارة والوقت:

  األغذية المجمدة: 3-501.11
 تخزينها.يجب المحافظة على األغذية المجمدة في حالة مجمدة أثناء 

  التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان سالمة الغذاء، الذابتها تدريجياً:التي تتطلب المجمدة ترك األغذية  3-501.12
 بالنسبة لألغذية المجمدة التي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان سالمتها والتي يتم تركها إلذابتها تدريجيًا، يجب حفظها: 

 ف) أو أقل، ˚ 41م(˚ 5لتبريد الذي يحافظ على درجة حرارة الغذاء عند (أ) تحت ظروف ا
 (ب) أو في أي درجة حرارة بشرط أن تظل األغذية مجمدة.



 
  إذابة األغذية المجمدة 3-501.13

 ضمان سالمتها يجب: باستثناء ما هو محدد في الفقرة (د) من هذا القسم، عند إذابة األغذية التي تتطلب التحكم في الوقت/ درجة الحرارة ل 
 ف) أو أقل، ˚ 41م (˚5حفظها تحت ظروف تبريد تحافظ على درجة حرارة الغذاء عند  (أ)

  أو غمرها بالكامل في مياه جارية مع مراعاة: (ب)
 ف) أو أقل،˚ 70م (˚21) أن تكون درجة حرارة المياه 1(
 أو أن تكون المياه بسرعة كافية بحيث تسمح بإزالة الجزئيات العالقة والتخلص منها مع سريان تيار المياه،  ) 2(
 ف)، أو˚ 41م(˚ 5) أو أن يكون الغمر لمدة زمنية بحيث ال تتجاوز درجة حرارة األجزاء المذابة من األغذية الجاهزة لألكل 3(
ية بحيث ال 4( مدة زمن ل الحيواني التي تتطلب طهيها على النحو المحدد في الفقرتين ) أو أن يكون الغمر ل ئة ذات األص بة من األغذية الني -3تتجاوز درجة حرارة األجزاء المذا

  ساعات متضمنة: 4ف)، ألكثر من ˚ 41م(˚ 5(أ) أو (ب)  401.11
 أ. مدة غمر األغذية في المياه الجارية والوقت الالزم إلعدادها للطهي، 

 ف)، ˚ 41م(˚5لالزم في ظل التبريد لخفض درجة حرارة الغذاء إلى ب. أو الوقت ا
  أو كجزء من عملية الطهي إذا كان الغذاء المجمد: (ج)

  ، 401.12-3(أ) أو (ب) أو البند  401.11-3 الفقرتين) يتم طهيه على النحو المحدد في 1(
 ) أو يتم اذابته في فرن الميكروويف ونقله على الفور إلى معدات الطهي التقليدية، دون أي توقف في العملية، 2(

 هلكين.أو استخدام أي إجراء إذا تم إذابة جزء من األغذية الجاهزة لألكل المجمدة وإعدادها للتقديم الفوري استجابة بناًء على طلب أحد المست (د)
 كسجين المنخفض:مك المعبأ في عبوات منخفضة األكسجين التي تحمل بطاقة وسم تشير إلى أنه يجب أن تظل مجمدة لحين وقت االستخدام، يجب إزالته من وسط األبالنسبة للس (هـ)

  (أ) من هذا القسم، أو الفقرة) قبل إذابته تحت التبريد على النحو المحدد في 1(
  (ب) من هذا القسم.الفقرة تخدام اإلجراءات المحددة في ) أو قبل أو فور االنتهاء من إذابته باس2(

ST 35 
طهي الغذاء بطريقة صحيحة وفقاً 

إلجراءات/تعليمات مكتوبة تبعاً لنوع الغذاء 
 وطريقة الطهي، ووجود سجالت للمتابعة

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3

  لغذاء. (ب) األخذ باإلجراءات الالزمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض تحقيق األهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة ا
  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  ) معدات الرقابة على الغذاء ومتابعته 24المادة (
  يجب أن تتوافر الشروط التالية في معدات الرقابة على الغذاء: 

درجات المطلوبة في أسرع وقت ممكن أ. أن تكون مصممة الستخدامها في طهي الغذاء أو تسخينه أو تبريده أو تخزينه أو تجميده بحيث يُمكن أن تصل درجات حرارة الغذاء إلى ال
  وذلك لضمان سالمة الغذاء وصالحيته ، والحفاظ على درجات الحرارة على نحو فعَّال.  

  لى نحٍو يسمح بمتابعة درجات الحرارة ورصدها والتحكم بها. ب. أن تكون مصممة ع
  ته.ج. أن تكون مزودة بوسائل للتحكم في الرطوبة والتهوية وتدفق الهواء وغيرها من العوامل األخرى التي قد تؤثر على سالمة الغذاء وصالحي

ستمرة مرة واحده سنويا على األقل وذلك لضمان دقة رصد درجات الحرارة للعمليات التي يخضع ويجب معايرة (التثبت من) أدوات قياس ومتابعة درجات الحرارة بصفة دورية وم
  لها الغذاء.

   ) منع التلوث الميكروبيولوجي40المادة (
  أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، ... أ. يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغذاء بالكائنات الحية الدقيقة

FDA Food Code 2017:  
  الطهي

  األغذية الحيوانية النيئة: 3-401.11
ض، والسمك، واللحم، والدواجن، واألغذية التي (أ) فيما عدا ما هو محدد في الفقرة (ب) وفي الفقرتين (ج) و (د) من هذا القسم، يجب طهي كل أجزاء األغذية الحيوانية النيئة مثل البي

  بحيث تصل إلى درجة الحرارة وتظل للمدة الزمنية التي تتوافق مع إحدى الطرق التالية وذلك وفقًا لنوعية الغذاء الذي يتم طهيه:يدخل في تكوينها أحد هذه المنتجات الحيوانية النيئة، 
 ثانية بالنسبة: 15ف) أو أكثر لمدة ˚ 145م (˚63) 1(

 (أ) للبيض النيء والذي يتم كسره وإعداده وتقديمه مباشرةً بناًء على طلب أحد المستهلكين،  
يد المرباة 3) و (أ) (2ب) وفيما عدا ما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (أ) (( ليمة، بما في ذلك حيوانات الص مك، واللحوم الس م، الس ) و الفقرة (ب) ، وفي الفقرة (ج) من هذا القس

نات الصيد الخاضعة لبرنامج التفتيش الطوعي كما هو محدد بموجب الفقرة ) وحيوا1(أ)( 17-201-3للحصول على أغذية منها ألغراض تجارية على النحو المحدد في الفقرة الفرعية
  )،2(أ) ( 17-201-3الفرعية 

، لحوم المحقونةثانية أو درجة الحرارة المحددة في الجدول التالي الذي يتوافق مع مدة الطهي للطيور التي ال تطير(النعام) واللحوم المطراة آلًيا وال 17ف) لمدة ˚  155م (˚68)2(
ول على أغذية منها ألغراض تجارية على النحو  يد المرباة للحص ماك واللحوم وحيوانات الص  201.17-3المحدد في الفقرة الفرعية  ولحوم األنواع التالية في حالة فرمها مثل األس

)، والبيض النيء الذي لم يتم تحضيره على النحو المحدد في الفقرة 2(أ)( 201.17-3) وحيوانات الصيد الخاضعة لبرنامج التفتيش الطوعي على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 1(أ)(
  )(أ) من هذا القسم: 1الفرعية (أ)(

 ف)(˚م ˚الحد األدني لدرجة الحرارة  الحد األدنى للوقت



 
 ف)˚  145م (˚63 دقائق 3

 ف)(˚ م ˚66 واحدة دقيقة 
 ف)˚  158م (˚70 أقل من ثانية واحدة (لحظية)

 ، أو
يد على النحو المحدد في الفقرات الفرعية ف˚  165(م ˚74) ٣(  ) 4) و (3(أ)( 201.17-3) أو أعلى لمدة أقل من ثانية واحدة (لحظية) للدواجن، بيض البالوت، وحيوانات الص

وة وة، واللحوم المحش ماك المحش يد، واألس وة، ، والعجائن الدواجن، وحيوانات الص وات التي تحتوي على  والدواجنالمحش وة، أو الحش وة، وأنواع الطيور التي ال تطير المحش المحش
   أسماك، أو لحوم، أو دواجن، أو أنواع الطيور التي ال تطير.

  :لحم فخذ الخنزيرلجة المشوية مثل عا(ب) يجب طهي اللحوم الكاملة المشوية بما في ذلك اللحم البقري واللحم البقري المحفوظ، ولحم الضأن، ولحم الخنزير، ولحوم الخنزير الم
خين جميع أجزاء الغذاء  على النحو) 1(  )أ( ل درجة حرارتها إلى الدرجة المحددة وتظل للمدة الزمنية المحددة المقابلة المحدد في الجدول التالي، لتس لتص

 لها في الجدول التالي:
  ف))(˚(مئوية ˚ درجة الحرارة مدة الطهي (دقيقة)

112 54.4 )130(  

89 55.0 )131(  
56 56.1 )133(  
36 57.2 )13(  
28 57.8 )136(  
18 58.9 )138(  
12 60 )140(  

8 61.1 )142(  
5 62.2 )144(  
4 62.8 )145(  

  
  ف)) (˚(مئوية ˚ درجة الحرارة مدة الطهي (ثواني)*

134   (147) 63.9  

85   (149) 65.0  
54   (151) 66.1  
34  67.2  (153)  
22  68.3  (155)  
14   (157)  69.4  
0  (158) 70.0   

 (مدة الطهي) ارتفاع الحرارة الالحق لوجود الغذاء في الفرناالحتفاظ * قد يشمل وقت 
وائه كما في الج -٢ بقاً إلى درجة الحرارة المحددة تبعاً لوزن اللحم المراد ش خنًا مس تخدام فرنًا مس دول التالي والتي وهي درجة الحرارة التي وإذا تم طهي الغذاء في فرن، فيجب اس

  يجب أن يظل بها الغذاء طوال فترة الطهي: 
 درجة حرارة الفرن على أساس وزن اللحم المراد شوائه

  (رطل) أو أكثر10 كجم 4.5  (رطل)10 كجم 4.5أقل   نوع الفرن
  أو أكثر C (250°F)°121  أو أكثر C (350°F)°177  جاف

  أو أكثر C (250°F)°121  أو أكثر C (325°F)°163 مزود بمراوح توزيع الحرارة
  أو أقل C (250°F)°121  أو أقل C (250°F)°121  يوفر رطوبة عالية

 ٪رطوبة.100٪ لمدة ساعة واحدة على األقل كما تم قياسها في غرفة الطهي أو خارج الفرن، أو في حقيبة غير منفذة للرطوبة توفر 90*رطوبة نسبية تزيد عن  
 لألكل إذا: (ج) يمكن تقديم شريحة اللحم البقري الكاملة (من عضلة كاملة) النيئة أو غير مطهية جيدًا أو عرضها للبيع في الصورة الجاهز

 .للخطر) كانت المنشأة الغذائية ال تخدم الفئات األكثر عرضه 1(
 (هـ)،  201.11-3رة ) وكانت الشريحة تحمل بطاقة وسم تشير إلى أنها ينطبق عليها تعريف اللحم البقري الكاملة (من عضالت كاملة) على النحو الوارد في الفق2(
 ف) أو أعلى، مع تغير لون كل األسطح الخارجية نتيجة لعملية الطهي.˚  145م (˚63لي بحيث تصل حرارة السطح إلى ) وتم طهي سطحّي الشريحة العلوي والسف3(

هية جزئيًا مثل األسماك ستيك تارتار، أو األغذية المط(د) يمكن تقديم األغذية الحيوانية النيئة مثل البيض النيء، أو السمك النيء، أو األسماك النيئة المتبلة أو المحار الرخوي النيء أو 
ها للبيع ف م، أو عرض رائح اللحم الكاملة على النحو المحدد في الفقرة، (ج) من هذا القس ورة غذاء جاهزة لألكل بناًء على طلب أو البيض أو اللحوم غير المطهية جيدًا بخالف ش ي ص

 المستهلك أو اختياره إذا:



 
 .للخطر )، وكانت المنشأة الغذائية ال تخدم الفئات األكثر عرضه2) و (1(ج)( 801.11-3) إذا كانت على النحو المحدد في الفقرة 1(
 ) وكانت األغذية، في حالة تقديمها أو عرضها للتقديم بناًء على اختيار المستهلك من قائمة طعام األطفال، ال تحتوي على لحوم مفرومة.2(
 بأنه لضمان سالمة األغذية يتعين طهي األغذية على النحو الوارد في الفقرتين (أ) أو (ب) من هذا القسم، أو 603.11-3) وتم إعالم المستهلك على النحو الوارد بالفقرة 3(
 التي: بوذلك وفقًا لخطة الهاس 103.10-8) ومنحت السلطة التنظيمية استثناًء من االلتزام بما ورد في الفقرتين (أ) أو (ب) من هذا القسم على النحو المحدد في البند 4(

 ،103.10-8(أ) يُقدمها حامل التصريح ويتم الموافقة عليه على النحو المحدد في البند 
 ة أقل كفيلة بإنتاج غذاء آمن، (ب) وتوثِق البيانات العلمية أو غيرها من المعلومات التي تثبت أن إجراءات الطهي المتبعة خالل مدة زمنية قصيرة وباستخدام درجة حرار

 ناء بناًء عليها. قق من خاللها من أن المعدات وإجراءات إعداد الغذاء وتدريب العاملين في الغذاء بالمنشأة الغذائية تستوفي الشروط التي تم منح االستث(ج) ويتم التح
 الطهي بالميكروويف 3-401.12

 بالنسبة لألغذية النيئة الحيوانية التي يتم طهيها في فرن الميكروويف يجب أن:
 تدويرها أو تقليبها طوال الوقت أو في منتصف مدة الطهي لتعويض التوزيع غير المتكافئ للحرارة،(أ) يتم 

 (ب) وتكون مغطاة للحفاظ على رطوبة السطح،
  ف) على األقل، ˚  165م (˚74(ج) ويتم تسخنينها بحيث تصل درجة حرارة كل أجزائها إلى 

  لى التوازن الحراري.(د) وتترك مغطاة لمدة دقيقتين بعد الطهي للحصول ع
  طهي األغذية ذات األصل النباتي لالحتفاظ بها ساخنة 3-401.13

 ف)˚  135م (˚ 57يجب طهى األغذية النباتية التي تُطهى لالحتفاظ بها ساخنة حتى تصل درجة حرارتها 
 الطهى المتقطع لألغذية النيئة ذات األصل الحيواني 3-401.14

 صل الحيواني التي تُطهى عن طريق الطهي المتقطع يجب أن: بالنسبة لألغذية النيئة ذات األ
 دقيقه، ٦٠(أ) تخضع لعملية تسخين أولية ال تزيد مدتها عن

ة بالوقت/درجة الحرارة المحددة لألغذية التي تتطلب التحكم في ا رةً وفقًا للمعايير الخاص خين األولية مباش م(ب) وتُبرد عقب عملية التس المتها على لوقت ودرجة الحرارة لض ان س
  (أ)، 501.14-3النحو الموضح في الفقرة 

 501.16-3لى النحو الموضح في الفقرة (ج) وعقب تبريدها، تُحفظ مجمدة أو مبردة، وذلك على النحو المحدد لألغذية التي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان سالمتها ع
 )،2(أ)(

  (ج)،-(أ)  401.11-3ريق تسخينها بحيث تصل كل أجزائها لدرجة الحرارة وتظل للمدة الزمنية المحددة في الفقرتين (د) وتُطهى قبل بيعها أو تقديمها عن ط
) وتُبرد وفقًا للمعايير الخاصة بالوقت/درجة الحرارة المحددة لألغذية التي تتطلب التحكم في الوقت ودرجة الحرارة لضمان سالمتها  (أ) 501.14-3على النحو الموضح في الفقرة (هـ

(أ)، أو لم يتم تقديمها مباشرةً أو لم يتم حفظها باستخدام الوقت باعتباره أحد تدابير التحكم للحفاظ على الصحة  501.16-3إذا لم يتم حفظها ساخنةً على النحو الموضح في الفقرة سواء 
  بعد اكتمال الطهي، 501.19-3العامة على النحو المحدد في البند 

 خزن طبقًا إلجراءات مكتوبة: (و) وتُحضر وتُ 
 ) يتم الحصول على موافقة ُمسبقة عليها من السلطة التنظيمية المختصة،1(
 ) ويتم االحتفاظ بها في المنشأة الغذائية، ومتاحة للسلطة المختصة حال طلبها،2(
 ثيقها، واإلجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها في حالة عدم استيفاء المتطلبات،(هـ) من هذا القسم وتو-) وتوضح كيفية حامل التصريح بمتابعة المتطلبات المحددة في (أ)3(
النحو المحدد في الفقرة (د) من هذا  ) وتوضح كيفية وسم األغذية أو تحديدها بطريقة أخرى، عقب تسخينها بشكل أولي، وذلك قبل اكتمال طهيها، باعتبارها أغذية يجب طهيها على4(

  بيع أو تقديمها، القسم قبل عرضها لل
م، عن األغذية الجاهزة 5( خين األولي وذلك قبل طهيها على النحو المحدد في الفقرة (د) من هذا القس ل األغذية، بعد التس ح كيفية فص لألكل على النحو المحدد في الفقرة ) وتوض

  (أ). 3-302.11

ST 36 
عملية تبريد الغذاء الساخن تتم بطريقة صحيحة 

إجراءات/تعليمات مكتوبة، ووجود ، وفقاً 
 سجالت للمتابعة

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3

  الحرارة السارية على المواد الغذائية. (ج) متطلبات التحكم في درجات 
دة والمجمدة.    (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  )24المادة (

  معدات الرقابة على الغذاء ومتابعته 
  يجب أن تتوافر الشروط التالية في معدات الرقابة على الغذاء: 

لمطلوبة في أسرع وقت ممكن كون مصممة الستخدامها في طهي الغذاء أو تسخينه أو تبريده أو تخزينه أو تجميده بحيث يُمكن أن تصل درجات حرارة الغذاء إلى الدرجات اأ. أن ت
  وذلك لضمان سالمة الغذاء وصالحيته ، والحفاظ على درجات الحرارة على نحو فعَّال.  

  يسمح بمتابعة درجات الحرارة ورصدها والتحكم بها. ب. أن تكون مصممة على نحٍو 
  ته.ج. أن تكون مزودة بوسائل للتحكم في الرطوبة والتهوية وتدفق الهواء وغيرها من العوامل األخرى التي قد تؤثر على سالمة الغذاء وصالحي

ة واحده سنويا على األقل وذلك لضمان دقة رصد درجات الحرارة للعمليات التي يخضع ويجب معايرة (التثبت من) أدوات قياس ومتابعة درجات الحرارة بصفة دورية ومستمرة مر



 
  لها الغذاء.

  ) 40المادة (
   منع التلوث الميكروبيولوجي

 أ. يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغذاء بالكائنات الحية الدقيقة أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، 
FDA Food Code 2017:  

  التبريد 3-501.14
  (أ) بالنسبة لألغذية المطهية التي تتطلب التحكم في الوقت/ درجة الحرارة لضمان سالمتها، يجب أن يتم تبريدها:

  ف).˚ 70م (˚21ف) إلى ˚ 135م (˚57) في غضون ساعتين من 1(
  ف) أو أقل.˚ 41م(˚ 5ف) إلى ˚ 135م (˚57ساعات من  6) في غضون 2(

ف) أو أقل ˚ 41م(˚5ساعات بحيث تصل درجة حرارتها إلى  4ب التحكم في الوقت/ درجة الحرارة لضمان سالمتها، يجب أن يتم تبريدها في غضون (ب) بالنسبة لألغذية التي تتطل
  إذا تم إعدادها من مكونات في درجة الحرارة المحيطة، مثل األغذية المعاد تكوينها والتونة المعلبة. 

تثناء ما هو محدد في  مح بدرجة حرارة ( الفقرة(ج) باس تالمها طبقًا لقوانين تس المتها والتي اس مان س م األغذية التي تتطلب التحكم في الوقت/ درجة الحرارة لض أعلى د) من هذا القس
  ف) أو أقل. ˚ 41م (˚5ساعات إلى  4(ب) ، يجب تبريدها في غضون  202.11-3ف) أثناء شحنها من المورد على النحو المحدد في الفقرة ˚ 41م(˚ 5من 

  ف) أو أقل. ˚ 45م (˚7(ج) وتوضع على الفور في معدات مبردة تحافظ على درجة حرارة الهواء المحيط  202.11-3(د) يجب استالم البيض النيء على النحو المحدد في الفقرة 
  طرق التبريد 3-501.15

  باستخدام طريقة أو أكثر من الطرق التالية حسب نوع الغذاء الذي يتم تبريده: 501.14-3د وفقًا للمعايير الخاصة بالوقت ودرجة الحرارة المحددة في البند يتم التبرييجب أن (أ) 
  ) وضع الغذاء في أواني ضحلة (غير عميقة)،١(
  ) أو تقسيم الغذاء إلى أجزاء صغيرة أو رفيعة،٢(
 التبريد السريع،) أو استخدام معدات ٣(
  ) أو تقليب الغذاء في وعاء يوضع في حمام ماء مثلج،٤(
  ) أو استخدام أوعية تسهل انتقال الحرارة،٥(
  ) أو إضافة الثلج إلى الغذاء كأحد المكونات،٦(
  ) أو استخدام طرق أخرى فعالة. 7(

  ون:(ب) عند وضع أوعية الغذاء في معدات التبريد أو التخزين البارد، يجب أن تك
  ) مرتبة داخل المعدة على نحٍو يسمح بانتقال الحرارة بأكبر قدر ممكن من خالل جدران الوعاء، 1(
رة )، خالل فترة التبريد لتسهيل انتقال الحرا2(أ)( 305.11-3من أي ملوثات قد تتساقط عليه على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  بشرط حمايته) وغير مغطاة بإحكام، أو مكشوفة 2(

  من سطح الغذاء.

ST 37 
عملية إعادة تسخين الغذاء تتم بطريقة صحيحة 

وفقاً إلجراءات/تعليمات مكتوبة، مع وجود 
 سجالت للمتابعة

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3

  (ج) متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. 
  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  )24المادة (
  معدات الرقابة على الغذاء ومتابعته 

  لى الغذاء: يجب أن تتوافر الشروط التالية في معدات الرقابة ع
درجات المطلوبة في أسرع وقت ممكن أ. أن تكون مصممة الستخدامها في طهي الغذاء أو تسخينه أو تبريده أو تخزينه أو تجميده بحيث يُمكن أن تصل درجات حرارة الغذاء إلى ال

  وذلك لضمان سالمة الغذاء وصالحيته ، والحفاظ على درجات الحرارة على نحو فعَّال.  
  تكون مصممة على نحٍو يسمح بمتابعة درجات الحرارة ورصدها والتحكم بها. ب. أن 

  ته.ج. أن تكون مزودة بوسائل للتحكم في الرطوبة والتهوية وتدفق الهواء وغيرها من العوامل األخرى التي قد تؤثر على سالمة الغذاء وصالحي
صفة دورية ومستمرة مرة واحده سنويا على األقل وذلك لضمان دقة رصد درجات الحرارة للعمليات التي يخضع ويجب معايرة (التثبت من) أدوات قياس ومتابعة درجات الحرارة ب

  لها الغذاء.
  ) 40المادة (

   منع التلوث الميكروبيولوجي
  أ. يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغذاء بالكائنات الحية الدقيقة أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، ...

FDA Food Code 2017:  
 إعادة التسخين

 إعادة التسخين لحفظ الغذاء ساخنًا 3-403.11



 
تثناء ما هو محدد في  م، الفقرات(أ) باس ) من هذا القس خين األغذية التي تتطلب (ب) و (ج) و(هـ المتها، والتي تم طهيها  يجب إعادة تس مان س التحكم في الوقت/درجة الحرارة لض

 ثانية . 15ف) لمدة ˚ 165م على األقل (˚74وتبريدها وإعادة تسخينها لالحتفاظ بها ساخنة، حتى تصل درجة حرارة كل أجزائها إلى 
بة ل خينها في فرن الميكروويف لالحتفاظ  التي تتطلبألغذية (ب) باستثناء ما هو محدد في الفقرة (ج) من هذا القسم، بالنس المتها المعاد تس التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان س

) مع مراعاة تدويرها أو تقليبها وتغطيتها وتركها مغطاة لمدة دقيقتين ف˚  165م على األقل (˚74بها ساخنة، فإنه يجب أن يتم إعادة تسخينها حتى تصل درجة حرارة كل أجزائها إلى 
 ادة التسخين.بعد إع

ة في مصنع لتجهيز األغذية خاضع لرقابة (ج) بالنسبة لألغذية الجاهزة لألكل التي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان سالمتها التي تم تجهيزها وتعبئتها ألغراض تجاري
 ف) عند إعادة تسخينها لالحتفاظ بها ساخنة.˚ 135م (˚57ارة ال تقل عن السلطة التنظيمية المختصة بالرقابة (مسجل لدى الهيئة)، فإنه يجب تسخينها إلى درجة حر

اخناً كما هو محدد في الفقرتين (أ)  خين لالحتفاظ بالغذاء س رعة على أال يتجاوز الوقت الذي يكون خالله درجة حرارة  -(د) عند إعادة التس م فيجب أن يتم ذلك بس (ج) من هذا القس
 (ج) من هذا القسم، ساعتين. -ودرجات الحرارة المحددة في الفقرتين (أ) ف) ˚ 41م (˚5الغذاء ما بين 

) يمكن إعادة تسخين األجزاء المتبقية من اللحوم المشوية المطهية (الروزبيف) التي لم تُقطع إلى شرائح على النحو المحدد في الفقر (ب) لالحتفاظ بها ساخنة باستخدام  401.11-3ة(هـ
  (ب). 401.11-3وااللتزام بالشروط الخاصة بالحد األدنى لمدة الطهي ودرجة الحرارة على النحو المحدد في الفقرة  المؤشرات الخاصة بالفرن

 
وعرض األغذية غير  الحفظ البارد والساخن لألغذية

  المعبأة للمستهلك

   

ST 38 

االحتفاظ بالغذاء الساخن وعرضه بطريقة 
صحيحة، االحتفاظ بالغذاء البارد وعرضه 
بطريقة صحيحة، وفقاً إلجراءات/تعليمات 

  مكتوبة، وجود سجالت متابعة.
األسماك التي تقدم نيئة أو التي تقدم غير 

يتم  –مطهية جيداُ في صورة جاهزة لألكل 
تجميدها مسبقاً لمدة مناسبة بناًء على درجة 

حرارة التجميد وفقاً إلجراءات/تعليمات مكتوبة 
فيليات، مع قبل التقديم للقضاء على الط -

 ووجود سجالت متابعة.

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3

  (ج) متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. 
دة والمجمدة.    (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  )24المادة (

  معدات الرقابة على الغذاء ومتابعته 
  لرقابة على الغذاء: يجب أن تتوافر الشروط التالية في معدات ا

درجات المطلوبة في أسرع وقت ممكن أ. أن تكون مصممة الستخدامها في طهي الغذاء أو تسخينه أو تبريده أو تخزينه أو تجميده بحيث يُمكن أن تصل درجات حرارة الغذاء إلى ال
  وذلك لضمان سالمة الغذاء وصالحيته ، والحفاظ على درجات الحرارة على نحو فعَّال.  

  ب. أن تكون مصممة على نحٍو يسمح بمتابعة درجات الحرارة ورصدها والتحكم بها. 
  ته.ج. أن تكون مزودة بوسائل للتحكم في الرطوبة والتهوية وتدفق الهواء وغيرها من العوامل األخرى التي قد تؤثر على سالمة الغذاء وصالحي

لحرارة بصفة دورية ومستمرة مرة واحده سنويا على األقل وذلك لضمان دقة رصد درجات الحرارة للعمليات التي يخضع ويجب معايرة (التثبت من) أدوات قياس ومتابعة درجات ا
  لها الغذاء.

  ) 40المادة (
   منع التلوث الميكروبيولوجي

 أ. يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغذاء بالكائنات الحية الدقيقة أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، ...
FDA Food Code 2017:   

  درجة الحرارة لضمان سالمتها /الحفظ الساخن والبارد لألغذية التي تتطلب التحكم في الوقت 3-501.16
حة العامة على ا(أ)   تخدام الوقت كأحد تدابير التحكم للحفاظ على الص تثناء 501.19-3لنحو الوارد في البند فيما عدا أثناء إعداد األغذية، أو طهيها، أو تبريدها، أو في حالة اس ، وباس

  :في الوقت/ درجة الحرارة لضمان سالمتها ) من هذا القسم، فإنه يجب االحتفاظ باألغذية التي تتطلب التحكمج) و(بما هو محدد في الفقرتين (
وية (الروزبيف) التي يتم طهيها في درجة حرارة ولمدة زمنية محددة في الفقرة  ˚ 135م(˚57) عند درجة حرارة 1( تثناء اللحوم المش ) أو إعادة ب(401.11-3ف) أو أعلى، باس

 ف) أو أعلى، ˚ 130م (˚54ظ بها عند درجة حرارة ) فيمكن االحتفاهـ( 403.11-3تسخينها على النحو المحدد في الفقرة 
 ف) أو أقل.˚ 41م (˚5) أو عند 2(

  ف) أو أقل.˚ 45م(˚ 7واء المحيط عند (ب) يجب تخزين البيض الذي لم يتم معالجته للقضاء على كل أنواع بكتيريا السالمونيال الحية في معدات مبردة تحافظ على درجة حرارة اله
ائلة متجانسة وعدم االلتزام بالمتطلبات الخاصة بالتحكم فيمكن الحفاظ على (ج)  ورة س المتها في ص ي درجة الحرارة األغذية التي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان س

م ميم والعلى النحو المحدد في الفقرة (أ) من هذا القس توفي متطلبات التص ا لذلك والتي تس يًص ممة خص عها في معدات مص -4تركيب على النحو المحدد في الفقرة ، أثناء وض
  ).هـ(204.13

  إعداد الغذاء في المنشآت
  دًاإعداد الغذاء وحفظه بار● 

  وسم األغذية الجاهزة لألكل التي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان سالمتها بالتاريخ 3-501.17
جين على النحو المحدد في البند   تخدام طريقة التعبئة بتفريغ األكس تثناء الحاالت التي يتم فيها تعبئة األغذية باس تثناء ورد بالفقرتين  502.12-3(أ) باس ) و (و)  ، وباس من هذا  (هـ

ساعة  ٢٤سالمتها والتي تم إعدادها واالحتفاظ بها في الُمنشأة الغذائية ألكثر من  لضمان القسم، تُوسم األغذية المبردة، والجاهزة لألكل، والتي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة



 
فيه أو التاريخ أو اليوم الذي يتم فيه التخلص من بطريقة واضحة بحيث يتم تحديد التاريخ أو اليوم الذي يجب استهالك الغذاء فيه في المنشآت، أو التاريخ أو اليوم الذي يجب بيع الغذاء 

  أيام بحد أقصى. ويُحتسب اليوم الذي تم فيه إعداد الغذاء باعتباره اليوم األول. 7ف) أو أقل لمدة ˚41مئوية (˚ 5الغذاء عند حفظه في درجة حرارة 
  األغذية المجهزة ألغراض تجارية

  فتح الغذاء وحفظه باردًاً  • 
) و ( الفقرتين (ب) باستثناء ما هو محدد في تُوسم األغذية المبردة، األغذية الجاهزة لألكل التي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان سالمتها المعدة ز) من هذا القسم، (هـ

ساعة، يجب  24جاوز تفاظ بهذه األغذية لمدة تتوالمعبأة في مصنع لتجهيز األغذية، بطريقة واضحة بالتاريخ وذلك بتحديد تاريخ فتح عبوتها األصلية في المنشأة الغذائية، وإذا تم االح
ة بالوقت ودرجة  آت أو بيعه أو التخلص منه وفقًا للمعايير الخاص تهالك الغذاء في المنش ارة إلى التاريخ أو اليوم الذي يجب فيه اس م مع اإلش الحرارة المحدد في الفقرة (أ) من هذا القس

  مراعاة أن:
  ، اليوم األول باعتباره ) يتم احتساب يوم فتح العبوة األصلية في المنشأة الغذائية1(
تخدم ح2( تخدام عبارة "يُس الحية الذي يعبر عنه باس أة الغذائية على األغذية، تاريخ الص عه المنش نعة ) وأال يتجاوز اليوم أو التاريخ الذي تض ركة المص تى (تاريخ)" الذي حددته الش

  .وذلك في حالة تحديده حفاًظا على سالمة الغذاء
تخدم في إعداد األغذية الجاهزة لألكل  بة للمكونات المبردة التي تس مانالتي (ج) بالنس المتها  تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لض بة لألجزاء المأخوذة من األغذية س أو بالنس

مانالتي المبردة والجاهزة لألكل، و المتها، والتي يتم خ تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لض الحية لطها س مها بتاريخ الص افية، فإنه يجب وس الحقًا مع مكونات أو أجزاء إض
  الخاص بأول مكون تم استخدامه في إعداد األغذية. 

  يلي:هذا القسم ما  (د) ويمكن أن يتضمن نظام الوسم بالتاريخ (تحديد التاريخ على عبوات األغذية) الذي يستوفي المعايير الوارد في الفقرتين (أ) و (ب) من
بة لألغذية المبردة، والجاهزة لألكل التي 1( تخدام طريقة معتمدة من السلطة التنظيمية بالنس كل تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة ) اس المتها التي يتم إعادة تغليفها بش مان س لض

  م بالتاريخ، مثل االيس كريم أو اللبن الموجود في ماكينة توزيع ماكينات التوزيع،متكرر، مثل الالنشون أو الروزبيف، أو األغذية ال يصلح معها من المنظور العملي نظام الوس
ع إجراء للتخلص من الغذاء في التاريخ أو اليوم األخير أو قبل2( م بالتاريخ أو تحديد اليوم الذي تم فيه إعداد األغذية، مع وض تهالك  ) أو الوس هذا التاريخ، أو اليوم الذي يجب فيه اس

  ذية في المنشأة أو بيعها أو التخلص منه على النحو المحدد في الفقرة (أ) من هذا القسم،تلك األغ
ع إجراء للتخلص) أو 3( أة الغذائية، مع وض لية في المنش م بالتاريخ أو تحديد اليوم الذي تم فيه فتح العبوة األص  من الغذاء في التاريخ أو اليوم األخير أو قبل هذا التاريخ أو اليوم الوس

  الذي يجب فيه استهالك الغذاء في المنشأة أو بيعه أو التخلص منه على النحو المحدد في الفقرة (ب) من هذا القسم، 
  التنظيمية عند الطلب.عن نظام الوسم للسلطة ) أو استخدام تواريخ التقويم، أو أيام األسبوع، أو العالمات المرمزة باأللوان، أو غيرها من طرق الوسم الفعالة، بشرط أن يتم الكشف 4(

  بيعها بناًء على طلب المستهلك.(هـ) ال تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من هذا القسم على حصص الوجبات الفردية التي يتم تقديمها أو تُعاد تعبئتها من حاوية أغذية سائبة ل
  (و) ال تنطبق الفقرتان (أ) و(ب) من هذا القسم على المحاريات غير المقشورة.

  :نطبق الفقرة (ب) من هذا القسم على األغذية التالية التي تم إعدادها وتعبئتها في مصنع لتجهيز األغذية خاضع لرقابة السلطة التنظيمية(ز) ال ت
لطة1( لطة البطاطس، وس تا، وس لطة الباس لطة البيض، وس لطة الدجاج، وس لطة المأكوالت البحرية، وس لطة لحم الخنزير، وس لطات الديلي، مثل س نعة وفقًا ا ) س لمكرونة المص

  عمليات التصنيع، أو التعبئة، أو حفظ األغذية الُمعدة لالستهالك اآلدمي، وذلك فيما يخص  CFR 110 21لممارسات التصنيع الجيدة الحالية والواردة في مدونة اللوائح الفيدرالية 
بة رطوبة أكثر من 2( لبة التي ال تحتوي على نس لة"، مثل   CFR 133 21الوارد في مدونة اللوائح الفيدرالية  ٪ على النحو39) واألجبان الص "الجبن ومنتجات الجبن ذات الص

  الشيدر والغرويير والبارميزان والريجيانو والرومانو،
بة رطوبة أكثر من 3( به الطرية التي تحتوي على نس "الجبن ومنتجات الجبن  CFR 133 21٪، كما هو محدد في مدونة اللوائح الفيدرالية 50٪، على أال تتجاوز 39) واألجبان ش

  ذات الصلة"، مثل األزرق، واإليدام، وجورجونزوال، والجودة، ومونتيري جاك،
تخدم في4( ة واللبن  CFR 133 21انتاجها مزارع ميكروبية على النحو المحدد في مدونة اللوائح الفيدرالية  ) ومنتجات األلبان المس دة الحامض دة"، مثل الزبادي والقش "اللبن والقش

  الرائب،
ة األخرى المحددة في مدونة ال5( ماك المحمض مك القد المجفف أو المملح، ومنتجات األس ماك المحفوظة، مثل الرنجة المخللة وس  CFR 114 21لوائح الفيدرالية ) ومنتجات األس

 "األغذية المحمضة"،
 ) وأنواع السجق الممتد الصالحية المتخمرة المجففة، مثل البيبروني وجنوة، 6(
  .مثل البروسسيوتو وبارما (فخذ الخنزير)تجات الممتدة الصالحية المملحة والمعالجة ) والمن7(

  التجميد
 القضاء على الطفيليات 3-402.11

المطهية طهيًا جزئيًا، أو بيعها في صورة يًا أو المتبلة (أ) باستثناء ما هو محدد في الفقرة (ب) من هذا القسم، فإنه يجب قبل تقديم األسماك النيئة، أو المتبلة النيئة أو المطهية طهيًا جزئ
 غذاء جاهز لألكل أن:

 أيام) في فريزر، 7ساعة ( 168ف) أو أقل لمدة ال تقل عن ˚  4-م (˚20-) تُجمد وتُخزن في درجة حرارة 1(
 ساعة على األقل،  15أقل لمدة  ف) أو˚31-م (˚35-ف) أو أقل حتى تصبح صلبة وتُخزن في درجة حرارة ˚  31-م (˚35-) أو تُجمد في درجة حرارة 2(
 ساعة على األقل. 24ف) أو أقل لمدة ˚  4-م (˚20-ف) أو أقل حتى تصبح صلبة وتُخزن في درجة حرارة ˚  31-م (˚35-) أو تُجمد في درجة حرارة 3(

 (ب) ال تنطبق الفقرة (أ) من هذا القسم على:
 ) المحاريات الرخوية،1(
 من عضلة المقعد المقشورة) أو منتج أسكالوب يتكون فقط 2(
، والتونة Thunnus atlanticus ذات الزعانف السوداء  ، والتونة Thunnus albacares، والتونة صفراء الزعانف  Thunnus alalungaالتونة البيضاء  ) أو أنواع التونة مثل3(

  ،  Thunnus thynnus  المحيط األطلسي زرقاء الزعانف (الشمالية) ، وتونةThunnus obesus  ذات العيون الكبيرة  ، والتونةThunnus maccoyiiزرقاء الزعانف (الجنوبية) 



 
 ) األسماك المستزرعة، مثل السلمون، التي: 4(

 (أ) تُربى في حظائر شبكية في حالة تربيتها في مياه مفتوحة، 
 (ب) أو تُربى في مزارع على اليابسة مثل األحواض أو الخزانات، 

 التي ال تحتوي على الطفيليات الحية المعدية لألسماك المستزرعة، Pelletsى األعالف المصنعة، مثل الحبيبات (ج) ويتم تغذيتها عل
 ) بيض السمك الذي يُزال من الغشاء المحيط به ويتم شطفه.5(

  إنشاء السجالت وحفظها  3-402.12
تثناء ما هو محدد في الفقرتين  ماك النيئة أو النيئة 402.11-3(أ) باس م، إذا تم تقديم األس المطهية طهيًا جزئيًا أو بيعها -المتبلة أو المطهية طهيًا جزئيًا أو النيئة-(ب) و(ب) من هذا القس

واالحتفاظ بسجالت المنشأة الغذائية  في صورة أغذية جاهزة لألكل، يجب على الشخص المسؤول تسجيل درجة حرارة التجميد والمدة الزمنية التي خضعت خاللها األسماك للتجميد،
 يوًما تقويميًا بعد تاريخ تقديم األسماك أو بيعها. 90لمدة 

عت لعملي ماك الموردة خض ماك، يجوز أن يحل اتفاق أو بيان مكتوب من المورد ينص على أن األس ة تجميد في درجة الحرارة وللمدة (ب) في حالة قيام أحد الموردين بتجميد األس
 ، محل السجالت المذكورة في الفقرة(أ) من هذا القسم.402.11-3المحددة في البند الزمنية 

ماك النيئة، أو المتبّلة ماك وتغذيتها على -النيئة، أو المطهية طهيًا جزئيًا، أو المتبلة-(ج) إذا تم تقديم األس ورة أغذية جاهزة لألكل، ويتم تربية األس المطهية طهيًا جزئيًا أو بيعها في ص
ماك ٤(ب)( 402.11-3حو المحدد في الفقرة الفرعية الن ؤول على اتفاق أو بيان مكتوب من المورد أو مربي األحياء المائية ينص على تربية األس خص المس ل الش )، يجب أن يحص

 يوًما تقويميًا بعد تاريخ تقديم األسماك أو بيعها.  90) واالحتفاظ به في سجالت المنشأة الغذائية لمدة ٤(ب)( 402.11-3وتغذيتها على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 
 اإلعداد للتقديم الفوري  3-403.10

  ي درجة حرارة.يمكن تقديم األغذية المطهية والمبردة التي يتم إعدادها للتقديم الفوري بناًء على طلب أحد المستهلكين، مثل ساندوتشات الرزبيف، في أ
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من التلوث أثناء  حماية األغذية غير المعبأة
عرضها للمستهلك وفقاً إلجراءات/تعليمات 

  مكتوبة
وحدات عرض األسماك النيئة مناسبة ومزودة 
بأغطية واقية لحماية األسماك المعروضة من 

التلوث و/أو مغطاه بالثلج، وجود سجالت 
 متابعة درجات حرارة األسماك المعروضة نيئة

  0192لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
)13مادة (  

 يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3  

الصلة بسالمة الغذاء.  (ب) األخذ باإلجراءات الالزمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض تحقيق األهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات  
 (ج) متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. 

دة والمجمدة.   (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ
2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (  

)24المادة (  
 معدات الرقابة على الغذاء ومتابعته 

 يجب أن تتوافر الشروط التالية في معدات الرقابة على الغذاء: 
درجات المطلوبة في أسرع وقت ممكن أ. أن تكون مصممة الستخدامها في طهي الغذاء أو تسخينه أو تبريده أو تخزينه أو تجميده بحيث يُمكن أن تصل درجات حرارة الغذاء إلى ال

فاظ على درجات الحرارة على نحو فعَّال.  وذلك لضمان سالمة الغذاء وصالحيته ، والح  
 ب. أن تكون مصممة على نحٍو يسمح بمتابعة درجات الحرارة ورصدها والتحكم بها. 

ته.ج. أن تكون مزودة بوسائل للتحكم في الرطوبة والتهوية وتدفق الهواء وغيرها من العوامل األخرى التي قد تؤثر على سالمة الغذاء وصالحي  
عمليات التي يخضع (التثبت من) أدوات قياس ومتابعة درجات الحرارة بصفة دورية ومستمرة مرة واحده سنويا على األقل وذلك لضمان دقة رصد درجات الحرارة لل ويجب معايرة

 لها الغذاء.
) 40المادة (  

  منع التلوث الميكروبيولوجي
أو الحد منه إلى أقصى قدر ممكن، ويحدث التلوث الميكروبيولوجي بما في ذلك انتقال الكائنات الدقيقة من غذاء آلخر، أ. يجب تطبيق أنظمة لمنع تلوث الغذاء بالكائنات الحية الدقيقة 

واء.الجسيمات التي يحملها اله§ سقوط الرذاذ.   §   معدات التنظيف. §  مالمسة األسطح. § التالمس المباشر أو غير المباشر بواسطة متداولي الغذاء.    § عن طريق:   
FDA Food Code 2017:  

 منع التلوث الناشئ عن المستهلكين
3-306.11 عرض الغذاء   

يجب حماية األغذية المعروضة بحيث ال  فيما عدا المكسرات غير المقشورة، والفواكه والخضراوات الكاملة النيئة التي سيقوم المستهلك بنزع قشرتها أو غسلها قبل تناولها، فإنه
تخدام وحدات العرض، أو وذلك عن طريق تغليفها، أو استخدام الحواجز الواقية لحماية األغذية الموجودة على المناضد أو في خطوط الخدمة أو بار السالطات، أو استتعرض للتلوث 

 غيرها من الوسائل الفعّالة.
3-306.12 حماية التوابل   

موزعات مصممة لتوفير الحماية لها، أو في وسائل عرض األغذية المحمية المزودة بأدوات مناسبة، أو في  (أ) يجب حماية التوابل بحيث ال تتعرض للتلوث عن طريق حفظها في
 عبواتها األصلية المصممة للتوزيع، أو استخدام العبوات أو الحصص الفردية.

أو إتاحتها عن طريق موزعات يتم ملؤها في مكان معتمد، مثل المنشأة الغذائية (ب) يجب أن تكون التوابل في شكل عبوات فردية في األماكن التي تتواجد بها ماكينات بيع األغذية، 
وتخضع العمليات التي تتم به لرقابتها، أو  التي تزود أماكن تواجد ماكينات البيع بالغذاء (التوابل)، أو مصنع تجهيز األغذية يخضع للسلطة التنظيمية المختصة (معتمد لدي الهيئة)

مناسبًا ويقع في المكان ذاته الذي تتواجد به ماكينات بيع األغذية. ِمرفق مجهز تجهيًزا  



 
3-306.13 العمليات التي يقوم بها المستهلك في أماكن الخدمة الذاتية (البوفيه المفتوح)   

اجن واألسماك للمستهلكين في أماكن الخدمة الذاتية (البوفيه (أ) ال يجوز تقديم األغذية ذات األصل الحيواني النيئة غير المعبأة، مثل لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير والدو
 المفتوح).

 ال تنطبق هذه الفقرة على:
ي أو المحار النيئ، ) أماكن الخدمة الذاتية التي تُقدم للمستهلكين أغذية جاهزة لألكل في البوفيهات المفتوحة أو بار السلطات حيث تُقدم أغذية مثل السوش1(  
التي يختار المستهلكون إضافتها أثناء  ) أو الطلبات الفردية الجاهزة للطهي والمعدة للطهي واالستهالك الفوريين في المنشآت، مثل اللحوم التي تُطهى للمستهلكين أو المكونات2(

 الشواء المنغولي، 
) أو الجمبري، أو سرطان البحر النيء، غير المقشور، المجمد.3(  

ماكن الخدمة الذاتية حيث يتناول المستهلك أغذية جاهزة لألكل، بأدوات مناسبة أو وسائل توزيع فعَّالة تحمي الطعام من التعرض للتلوث.(ب) يجب تزويد أ  
ات.بون على إجراءات التشغيل اآلمنة، عمليات الخدمة الذاتية، مثل البوفيهات المفتوحة وبار السلطر(ج) يجب أن يُراقب العاملون في الغذاء المد  
3-306.14 الغذاء المرتجع وإعادة تقديمه   

مستهلكين، واألغذية التي لم يستخدمها (أ) فيما عدا ما هو محدد في الفقرة (ب) من هذا القسم، يجب عدم إعادة تقديم األغذية بعد تقديمها أو بيعها وبعد أن أصبحت في حوزة ال
هالك اآلدمي.أغذية لالستالمستهلكون أو أعادوها مرة أخرى، باعتبارها   

801.11-3 (ب) فيما عدا ما هو محدد في الفقرة (ز)، فإنه يجوز االحتفاظ بعبوات األغذية التي ال تتطلب التحكم في الوقت ودرجات الحرارة لضمان سالمتها التي تُقدم ألحد  
 المستهلكين وتقديمها آلخر وذلك في حالة:

رض للتلوث، مع غلق العبوة بين االستخدامات، مثل زجاجة ضيقة العنق التي تحتوي على كاتشب أو صلصة ستيك أو نبيذ، أو) توزيع األغذية على نحٍو يضمن حمايتها من التع1(  
) وضع األغذية مثل المقرمشات، أو الملح، أو الفلفل في عبوتها األصلية غير المفتوحة مع المحافظة عليها في حالة جيدة2(  

أخرىالوقاية من التعرض للتلوث من مصادر   
3-307.11 مصادر التلوث المختلفة   

 .306-3 - 301-3 يجب حماية األغذية من التلوث الذي قد ينجم عن عامل أو مصدر غير محدد في األجزاء الفرعية

ST  40 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة مع األغذية التي 
تتطلب التحكم في الوقت والدرجة الحرارة 

اذا حدث حيود  TCS Foodلضمان سالمتها 
عن متطلبات التحكم في الوقت أو التحكم في 

الوقت ودرجة الحرارة، مع وجود سجالت 
  للمتابعة:

التخلص من هذه االغذية أو إعادة تسخين  -
الغذاء بطريقة صحيحة وفقاً إلجراءات/تعليمات 

 مكتوبة.

FDA Food Code 2017:   
  والتي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لضمان سالمتهاالجاهزة لألكل، التخلص من األغذية  3-501.18

 (أ) أو (ب) إذا كان:501.17-3(أ) يجب التخلص من الغذاء المحدد في الفقرة 
 (أ)، باستثناء المدة الزمنية الذي يتم فيها تجميد المنتج،501.17-3) تجاوز القيم الخاصة بالوقت ودرجة الحرارة المحددة في الفقرة 1(
  و كان معبأة في حاوية أو عبوة ال تحمل تاريًخا أو يوًما، ) أ٢(
 (أ).501.17-3 لفقرة تم وسمها بالتاريخ أو اليوم بطريقة غير مناسبة، بحيث تتجاوز القيم الواردة في المجموعة الخاصة بدرجة الحرارة والوقت المذكورة في ا) أو ٣(

أة غذائية، ويتم توزيعها من خالل ماكينات بيع  (ب) يجب التخلص من األغذية المبردة، الجاهزة لألكل المتها والمعدة في منش مان س التي تتطلب التحكم في الوقت/درجة الحرارة لض
 (أ).501.17-3مزودة بخاصية الغلق الذاتي إذا تجاوزت درجة الحرارة والوقت المحددة في الفقرة 

 العامةالوقت باعتباره أحد تدابير التحكم لحماية الصحة  3-501.19
تخدام الوقت فقط دون التحكم في درجة الحرارة، باعتباره أحد م، فإنه في حالة اس تثناء ما تم تحديده في الفقرة (د) في هذا القس حة العامة عند توريد  (أ) باس التدابير للحفاظ على الص

المتها قبل مان س مان  اإلمدادات من األغذية التي تتطلب التحكم في الوقت ودرجات الحرارة لض طهيها أو اإلمدادات من األغذية التي تتطلب التحكم في الوقت ودرجات الحرارة لض
 سالمتها المعدة لالستهالك المباشر والتي يتم عرضها أو حفظها للتقديم لالستهالك:

 الطلب، والتي تحدد: ) يجب إعداد إجراءات مكتوبة مسبقًا، واالحتفاظ بها في المنشأة الغذائية وإتاحتها للسلطة التنظيمية عند1(
 ) من هذا القسم،5(-)1) أو (ج)(4(-)1(أ) ُطرق استيفاء المتطلبات المحددة في الفقرات (ب)(

 مة.لألغذية التي يتم إعدادها وطهيها وتبريدها قبل استخدام الوقت كأحد تدابير التحكم للحفاظ على الصحة العا 501.14-3(ب) طرق استيفاء المتطلبات المحددة في البند 
  ساعات  4بحد أقصى  -الوقت 

  ساعات بحد أقصى: 4(ب) إذا تم استخدام الوقت بدون التحكم في درجة الحرارة باعتباره أحد تدابير التحكم للحفاظ على الصحة العامة لمدة 
مئوية ˚ 57الحرارة التي تحفظ الغذاء باردًا، أو أن تكون درجة حرارته ف) أو أقل عند إزالته من وحدة التحكم في درجة ˚ 41م (˚ 5) يجب أن تكون درجة حرارة األولية للغذاء 1(
  ف) أو أعلى عند إزالته من وحدة التحكم في درجة الحرارة التي تحفظ الغذاء ساخنًا.˚ 135(
 رة،ساعات من وقت خروج الغذاء من نطاق التحكم في درجات الحرا 4الحتساب ) ويجب وسم الغذاء أو استخدام طريقة أخرى 2(
  ، خروجه من نطاق التحكم في درجات الحرارةساعات من وقت  4) ويجب طهي الغذاء وتقديمه في أي درجة حرارة إذا كان جاهًزا لألكل، أو التخلص منه في غضون 3(
 .ساعات 4) ويجب التخلص من األغذية الموجودة في حاويات أو عبوات غير موسومة، أو موسومة بتاريخ يشير إلى تجاوزها 4(

  ساعات  6بحد أقصى  -الوقت 
  ساعات: 6(ج) إذا تم استخدام الوقت بدون التحكم في درجة الحرارة باعتبار أحد تدابير التحكم للحفاظ على الصحة العامة بحد أقصى 

ية للغذاء 1(  6ف) خالل ˚ 70م (˚ 21على أال تتجاوز درجة حرارته ف) أو أقل عند إزالته من وحدة التحكم في درجة الحرارة، ˚ 41م (˚ 5) يجب أن تكون درجة الحرارة األول
  ساعات بحد أقصى،

من عدم  6ف) خالل ˚ 70م (˚ 21) ويجب متابعة الغذاء للتأكد من أن الجزء األكثر دفئًا من الغذاء ال يتجاوز 2( اعات، ما لم يتم الحفاظ على درجة حرارة الهواء المحيط التي تض س
  ساعات، 6ف) خالل فترة الحفظ البالغة ˚ 70م (˚ 21تجاوز درجة حرارته 

  ) ويجب وسم األغذية أو استخدام طريقة أخرى لإلشارة إلى:3(



 
  ف) أو أقل التي توفرها وحدة التحكم في درجة حرارة لحفظه باردًا، ˚ 41م (˚ 5(أ) الوقت الذي يتم فيه إزالة الغذاء من درجة حرارة 

  الية من خروجه من نطاق التحكم في درجة الحرارة لحفظه بارداً،ساعات الت 6(ب) والوقت الالزم الحتساب الـ 
 ) وبالنسبة للغذاء، يجب أن:4(
 ف)، ˚ 70م (˚ 21(أ) يتم التخلص منه إذا تجاوزت درجة حرارته   

ف) أو أقل، وذلك  من وقت خروجه ˚ 41م (˚ 5أقصى من ساعات بحد  6(ب) أو يتم طهيه وتقديمه، أو تقديمه في أي درجة حرارة إذا كان جاهزاً لألكل، أو التخلص منه في غضون 
 من نطاق التحكم في درجة الحرارة لحفظه بارداً،

  ساعات. 6) ويجب التخلص من األغذية الموجودة في حاويات أو عبوات غير موسومة، أو موسومة بتاريخ يشير إلى تجاوزها 5(
(أ) أو (ب) أو الفقرة(ج) من هذا القسم باعتباره أحد تدابير  الفقرتينعرضة للخطر أن تستخدم الوقت على النحو المحدد في (د) ال يجوز للمنشأة الغذائية التي تخدم الفئات األكثر 

  التحكم للحفاظ على الصحة العامة وذلك بالنسبة للبيض النيء.

  المتطلبات  إعتماد الموردين عاشراً 
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جميع موردي المواد الخام والمنتجات الغذائية 

 معتمدين لدى الهيئة القومية لسالمة الغذاء

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )12مادة (

  ترخيص تداول الغذاء
ن متضمنًا الرسوم الواجب هيئة في هذا الشأتلتزم المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة وفقاً للنظام الذي يعتمده مجلس إدارة ال -1

  سدادها.
  لمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.تلتزم المنشآت الغذائية القائمة وقت العمل بأحكام هذه الالئحة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها إلى الهيئة وفقًا للقواعد واإلجراءات ا -2

  2020لسنة  6قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 
  راد الغذاءبشأن قواعد تنظيم ترخيص استي

  (المادة الثالثة)
  عليها في هذا القرار ....يحظر على المخاطبين بهذا القرار مباشرة نشاط استيراد الغذاء إال بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص 

  2020)  لسنة 11قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  )10(المادة 

  الغذائية البدء في ممارسة أنشطة تداول الغذاء  قبل الحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة وفقا لالشتراطات المرفقةيحظر علي مشغلي المنشآت 
  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  )7المادة (
  التزامات الموّرد االولي في شأن ضمان الرقابة على االنتاج االولي

حدوث األخطار وخفض  ئولية التأكد من أن المنتج األولى يتبع ممارسات الهيجين والتدابير الوقائية الالزمة بما في ذلك الممارسات الزراعية الجيدة، لتقليلعلى الموّرد األولي مس
ن كي ال تُشكل تهديدًا على صحة اإلنسان عن طريق مستوياتها في سلسلة األمداد، واتخاذ اإلجراءات والتدابير خالل عمليات اإلنتاج األولي لضمان حماية صحة النبات والحيوا

ات الصلة، والقيام باتخاذ اإلجراءات استهالك الغذاء وال تؤثر سلبًا على صالحيته بما في ذلك مراعاة فترة انسحاب األدوية البيطرية ومبيدات اآلفات، واالحتفاظ بالسجالت ذ
  مزرعة أو عند اإلخطار بوجود مخالفة أثناء الزيارات التفتيشية الرسمية.التصحيحية المناسبة في إطار الرقابة الذاتية داخل ال

  ) 44المادة (
   إدارة مستلزمات وخامات اإلنتاج 

  بجب اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لحماية الغذاء من احتمالية تلوثه وفقاً لما يلى:
  ة للغرض المحدد لها.    أ. استخدام المواد الخام والمكونات األخرى فقط المناسب

واشتراطات سالمة الغذاء وصالحيته عند  ب.  شراء المواد الموردة بما في ذلك المكونات الغذائية وفقًا للقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، ويتعين التحقق من مطابقتها لضوابط
  ان جودة مستلزمات وخامات االنتاج، مثل عمليات المراجعة.الضرورة. وقد يكون من المناسب لبعض المكونات، إجراء األنشطة المطبقة لضم

حمل عبارة "يُستخدَم قبل تاريخ" والمواد ج. فحص المواد الخام أو غيرها من المكونات، على سبيل المثال، الفحص البصري لتحديد العبوات التالفة أثناء النقل، أو العبوات التي ت
  ة حرارة لألغذية المبردة والمجمدة، التخاذ اإلجراء المناسب قبل إجراء عملية التجهيز. المسببة للحساسية المعلنة، أو قياس درج

ورد الذي يقوم بدوره بتقديم الشهادة الخاصة د. ويمكن إجراء االختبارات المعملية للتحقق من سالمة وصالحية المواد الخام أو المكونات، ويمكن أن تُجرى هذه االختبارات من قبل الم
  ليل، أو قد يقوم المشتري بذلك أو كليهما. بالتح

ة خاصة إذا تبين أن الضوابط المطبقة أثناء ه. عدم قبول أي مادة غذائية موردة من قبل منشأة ما إذا كان من المعروف أنها تحتوي على ملوثات كيميائية أو فيزيائية أو مكروبيولوجي
  وى مقبول. عملية الفرز أو التجهيز لن تؤدي إلى خفضها إلى مست

  و. خضوع الكميات المخزنة من المواد الخام وغيرها من المكونات للتوثيق على نحٍو فعّال (ما يدخل و يخرج). 
  ت الصلة.ز. ينبغي الحفاظ على توثيق المعلومات األساسية للمواد الغذائية الموردة مثل: بيانات المورد وتاريخ االستالم والكمية والمعلومات ذا

  المتطلبات  النقل واإلستالم عشرحادي 
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استالم و فحص المنتجات والخامات الواردة 

بالطريقة الصحيحة تبعاً الجراء وتعليمات 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 



 
استالم المواد الغذائية المبردة على  -االستالم 

م أو أقل والمجمدة عند درجة ᵒ 5درجة حرارة 
وتوافر أدوات ومعدات  -م أو أقل ᵒ 18-حرارة 

(مناضد/ التروليات/ الميزان/ االستالم 
ترمومتر/ بالتات بالستيكية... ) من مواد 

وتوافر سجالت  -مناسبة وبحالة جيدة ونظيفة 
 خاصة بعمليات اإلستالم والفحص

  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3
  لغذاء. (ب) األخذ باإلجراءات الالزمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض تحقيق األهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة ا

  (ج) متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. 
دة والمجمدة.   (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  إدارة مستلزمات وخامات اإلنتاج ) 44المادة (

  الالزمة لحماية الغذاء من احتمالية تلوثه وفقاً لما يلى:بجب اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات 
  أ. استخدام المواد الخام والمكونات األخرى فقط المناسبة للغرض المحدد لها.

شتراطات سالمة الغذاء وصالحيته عند شراء المواد الموردة بما في ذلك المكونات الغذائية وفقًا للقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، ويتعين التحقق من مطابقتها لضوابط وا. ب
  الضرورة. وقد يكون من المناسب لبعض المكونات، إجراء األنشطة المطبقة لضمان جودة مستلزمات وخامات االنتاج، مثل عمليات المراجعة.

اء النقل، أو العبوات التي تحمل عبارة "يُستخدَم قبل تاريخ" والمواد ج. فحص المواد الخام أو غيرها من المكونات، على سبيل المثال، الفحص البصري لتحديد العبوات التالفة أثن
  المسببة للحساسية المعلنة، أو قياس درجة حرارة لألغذية المبردة والمجمدة، التخاذ اإلجراء المناسب قبل إجراء عملية التجهيز. 

ام أو المكونات، ويمكن أن تُجرى هذه االختبارات من قبل المورد الذي يقوم بدوره بتقديم الشهادة الخاصة د. ويمكن إجراء االختبارات المعملية للتحقق من سالمة وصالحية المواد الخ
  بالتحليل، أو قد يقوم المشتري بذلك أو كليهما. 

أو مكروبيولوجية خاصة إذا تبين أن الضوابط المطبقة أثناء ه. عدم قبول أي مادة غذائية موردة من قبل منشأة ما إذا كان من المعروف أنها تحتوي على ملوثات كيميائية أو فيزيائية 
  عملية الفرز أو التجهيز لن تؤدي إلى خفضها إلى مستوى مقبول. 

  و. خضوع الكميات المخزنة من المواد الخام وغيرها من المكونات للتوثيق على نحٍو فعّال (ما يدخل و يخرج). 
  ساسية للمواد الغذائية الموردة مثل: بيانات المورد وتاريخ االستالم والكمية والمعلومات ذات الصلة.ز. ينبغي الحفاظ على توثيق المعلومات األ
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وسائل نقل المواد الغذائية من وإلى المنشأة 
مناسبة ونظيفة وتحقق درجة الحرارة المناسبة 

لألغذية (الحفظ المبرد/ المجمد/ الساخن/ في 
 -وتنظيفها دوريا حالة الدليفري) ويتم فحصها 

مع وجود سجالت للمتابعة لدرجات الحرارة 
 ودرجة نظافتها

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3

  متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. (ج) 
دة والمجمدة.   (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) النقل 48المادة (

اء عملية النقل. ويجب تصميم أو إعداد وسائل يجب حماية الغذاء أثناء نقله، ويتوقف نوع وسائل نقل الغذاء أو الحاويات على طبيعة الغذاء والظروف المالئمة التي ينبغي توفيرها أثن
  نقل الغذاء أو الحاويات وتركيبها على نحٍو يضمن: 

  لتلوث مع توفير حماية فعّالة من عناصر التلوث، بما في ذلك األتربة واألدخنة.أ. عدم تعرض الغذاء أو العبوات الغذائية ل
  ب. أمكانية تنظيفها على نحٍو فعّال، وعند الضرورة، تطهيرها وتجفيفها. 

  حالة جيدة. ج. الحفاظ على مستوى النظافة المالئم لوسائل نقل الغذاء أو الحاويات، وإجراء الصيانة الالزمة لها للمحافظة عليها في 
  د. إمكانية فصل األغذية المختلفة عن المواد غير الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى تلوث األغذية فصًال كامًال أثناء عملية النقل.

الميكروبات الضارة أو غير المرغوب بها، ومن  ه. إمكانية الحفاظ بشكل فعّال على درجة الحرارة والرطوبة والمناخ المحيط بها، وغيرها من الظروف الالزمة لحماية الغذاء من نمو
  التلف الذي قد يجعلها غير آمنة أو غير صالحة لالستهالك وإمكانية التحقق من هذه الظروف البيئية أثناء عمليات النقل.
نها خاصة بنقل المواد الغذائية واستخدامها فقط لهذا الغرض، و. تخصيص وسائل نقل وحاويات مخصصة لنقل المواد الغذائية غير المعبأة (السائبة)، ووضع عالمات عليها توضح أ

  ما لم يتم اتخاذ الضوابط الالزمة لضمان عدم وجود ما يمثل تهديدًا لسالمة الغذاء وصالحية
  ال، وعند الضرورة، تطهيرها وتجفيفها بين كل حمولة وأخرى.ز.  حال استخدام وسيلة نقل أو الحاوية ذاتها لنقل أنواع أغذية مختلفة، أو مواد غير غذائية ، يجب تنظيفها على نحٍو فعَّ 

 ثاني عشر
 -مواد التعبئة  -مجمدة  -مبردة  -المخازن (جافة 

  للمستهلك وعرض األغذية المعبأةالكيماويات) 
  المتطلبات
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اماكن التخزين متوافرة و تتناسب مع الطاقة 
توافر مخازن (جافة/ باردة/  -االنتاجية للمنشأة 

ومخزن  -مبردة/ مجمدة) حسب االقتضاء 
لمواد التعبئة والتغليف واماكن مخصصة 

وجود سجالت متابعة  -لتخزين مالبس الوقاية 
لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية طبقاً 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3... 

  بسالمة الغذاء. ... (ب) األخذ باإلجراءات الالزمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض تحقيق األهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات الصلة 
  (ج) متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. 

دة والمجمدة.    (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ
  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

  ) التخزين 22المادة (



 
  لمحددة من قبل الُمَصنِعالشتراطات التخزين ا

توافر مخازن منفصلة مناسبة للمواد الكيميائية 
والمواد الخطرة تكون مغلقة باستمرار وغير 

 مصرح بدخولها إال للموظفين المختصين

  رافق التخزين وفقًا لطبيعة الغذاء، وباتخاذ اإلجراءات اآلتية: يراعي مشغلو المنشآت الغذائية األنواع المختلفة لم 
غير الغذائية مثل مواد التنظيف، ومواد  أ. توفير مرافق كافية ومنفصلة للتخزين اآلمن والصحي للمنتجات والمكونات الغذائية، ومواد تعبئة وتغليف األغذية، والمواد الكيميائية

  ة.التشحيم، والوقود، والمواد الخطر
  ة.ب. أن تسمح المساحة المخصصة للتخزين بالفصل بين األغذية النيئة والمطهية أو المواد المسببة للحساسية واألغذية غير المسببة للحساسي

  ج. تصميم وإنشاء مرافق تخزين الغذاء على نحٍو يسمح بما يلي:
  تسهيل إجراء عمليات الصيانة والتنظيف على نحو مالئم.§ 
  اآلفات وإيوائها.تجنب دخول § 
  حماية الغذاء على نحٍو فعَّال من التلوث، بما في ذلك االتصال العرضي بمسببات الحساسية أثناء التخزين. § 
  توفير بيئة تساعد على الحد من تلف الغذاء وبوجه خاص التحكم بدرجة الحرارة والرطوبة.§ 

  ) إجراءات وطرق التنظيف والتطهير  في المنشأة26المادة (
  جب على مشغلي المنشآت الغذائية مراعاة ما يلي: ي

  ضوح يسهل التعرف عليها لتجنب تعرض الغذاء للتلوث. د. ... كما يجب أن يتم تخزين هذه المواد في أماكن منفصلة بعيدًا عن الغذاء، وفي عبوات أو حاويات محددة بو... 
وث التلوث، وينبغي المحافظة على نظافة معدات التنظيف وصيانتها واستبدالها بشكل دوري حتى ال تصبح مصدًرا و. تخزين معدات التنظيف في مكان مناسب وعلى نحٍو يمنع حد

  للتلوث العرضّي لألسطح أو الغذاء.
  ز. عدم تخزين مواد التنظيف والتطهير في عبوات تعبئة المنتجات الغذائية بأي حال من األحوال.

  ائي)  الحد من التلوث الكيمي42المادة (
على حماية األغذية واألسطح المالمسة  ب. ينبغي تحديد مركبات التنظيف السامة والمطهرات والمواد الكيميائية لمبيدات اآلفات، وتخزينها واستخدامها بشكل آمن وعلى نحٍو يعمل... 

  لها ومواد التعبئة والتغليف من التلوث.
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تطبيق إشتراطات التخزين الجيدة فى المخازن 

 المختلفة بأنواعها في المنشأة

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) التخزين 22المادة (

  يراعي مشغلو المنشآت الغذائية األنواع المختلفة لمرافق التخزين وفقًا لطبيعة الغذاء، وباتخاذ اإلجراءات اآلتية:  
والصحي للمنتجات والمكونات الغذائية، ومواد تعبئة وتغليف األغذية، والمواد الكيميائية غير الغذائية مثل مواد التنظيف، ومواد أ. توفير مرافق كافية ومنفصلة للتخزين اآلمن 

  التشحيم، والوقود، والمواد الخطرة.
  غذية غير المسببة للحساسية.ب. أن تسمح المساحة المخصصة للتخزين بالفصل بين األغذية النيئة والمطهية أو المواد المسببة للحساسية واأل

  ج. تصميم وإنشاء مرافق تخزين الغذاء على نحٍو يسمح بما يلي:
  تسهيل إجراء عمليات الصيانة والتنظيف على نحو مالئم.§ 
  حماية الغذاء على نحٍو فعَّال من التلوث، بما في ذلك االتصال العرضي بمسببات الحساسية أثناء التخزين. § 
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التعبئة والتغليف ذات رتبة غذائية،  جميع مواد

مخزنة بطريقة مناسبة ومحمية تماماً من 
 األتربة والملوثات

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) مواد التعبئة والتغليف 45المادة (

  يجب أن تتوافر في مواد التعبئة والتغليف الشروط التالية:
  مواد المستخدمة آمنة ومناسبة لالستخدام في تعبئة المنتجات الغذائية.أ. أن يكون تصميم العبوات وال

  و مالئم. ب. أن تكون قادرة علي توفير الحماية المالئمة للغذاء للحد من التلوث إلى أقصى قدر ممكن، ومنع تعرضها للتلف، وتسمح بتوسيمها على نح
تخدامها أثناء عمليات التغليف خالية من أي ملوثات سامة وال تشكل أي تهديد لسالمة الغذاء وصالحيته وفقًا لشروط التخزين ج. أن تكون مواد التعبئة والتغليف أو الغازات المزمع اس

  واالستخدام الُمحددة. 
  د. أن تكون العبوات التي يُعاد استخدامها، شديدة التحمل على نحٍو مالئم، وسهلة التنظيف، ويمكن تطهيرها عند الضرورة.
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تعريف دفعات المواد المستلمة علي العبوة 
مع مالئمة  -األصلية و/ او العبوة المجمعة 

صالحية العبوات التي يتم توريد وتخزين المواد 
الغذائية والمواد الكيميائية (مواد التنظيف 

 وفقا لتعليمات الُمَصنِّْع. -والتطهير)  بها  

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  توسيم المواد الغذائية  )6مادة (

واد التعبئة المستخدمة وطريقة ترتيبها ومكان تضع الهيئة قواعد وإجراءات توسيم الغذاء، ويحظر أن يؤدي توسيم المواد الغذائية أو اإلعالن عنها أو عرضها أو شكلها أو تعبئتها أو م
  وخداع المستهلكين.عرضها والمعلومات التي تتاح عنها بأي وسيلة إلى تضليل 

  2020)  لسنة 11قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  األسواقألغذية في عرض ا )9(المادة 

رق ، وطلمستخدمةالتغليف والتعبئة اد الك موذبما في ن، إلعالوالدعاية اد اموة ولعبواكل ـشوللمنتج بطاقة التوسيم ال تتسبب أيجب دون االخالل بالقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة 
  لمستهلكين .اعالنية في تضليل إسيلة ل أي ولتي يتم توفيرها عنها من خالت المعلوماواضعية عرضها وويقها ـتنس

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) التزامات مشغلي المنشآت الغذائية 5المادة (

مة الغذاء بما في ذلك المتطلبات األساسية، ويجب عليهم الدراية باألخطار المرتبطة بالمواد الخام والمكونات يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق االشتراطات األساسية لسال
  األخرى، وعلي اإلنتاج أو اإلعداد، والبيئة التي يتم فيها إنتاج الغذاء و/ أو تداوله، بما يتناسب مع ظروف المنشأة الغذائية من أجل:

ء الكائنات واضحة بحيث يسهل على المستهلكين فهمها ليتسنى لهم تحديد وجود مسببات الحساسية الغذائية، وحماية الغذاء من التلوث، ومنع نمو أو بقاو. ضمان توفير معلومات ... 
  المسببة لألمراض المنقولة بالغذاء عن طريق تخزين الغذاء والتعامل معه وإعداده وتناوله على نحٍو صحيح.



 
  زمات وخامات اإلنتاج  ) إدارة مستل44المادة (

  بجب اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لحماية الغذاء من احتمالية تلوثه وفقاً لما يلى:
تخدَم قبل تاريخ" والمواد العبوات التي تحمل عبارة "يُسج. فحص المواد الخام أو غيرها من المكونات، على سبيل المثال، الفحص البصري لتحديد العبوات التالفة أثناء النقل، أو ... 

  المسببة للحساسية المعلنة، أو قياس درجة حرارة لألغذية المبردة والمجمدة، التخاذ اإلجراء المناسب قبل إجراء عملية التجهيز. 
  ة والمعلومات ذات الصلة.ز. ينبغي الحفاظ على توثيق المعلومات األساسية للمواد الغذائية الموردة مثل: بيانات المورد وتاريخ االستالم والكمي

  توثيق المعلومات الخاصة بالُمنتَج وعمليات التوسيم   )50المادة (
ئية أو المستهلك من التعامل مع المنتجات، أو ينبغي أن تكون كافة الُمنتََجات الغذائية مصحوبة أو تحمل معلومات كافية بحيث يتمكن مشغل المنشأة الغذائية التالي في السلسلة الغذا

  عدادها أو عرضها أو تخزينها و/أو استخدامها على نحٍو آمن وسليم.إ
ن التعامل معها وعرضها وتخزينها ويجب وضع بطاقات توسيم على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، تحمل تعليمات واضحة، بحيث يتمكن الشخص التالي في السلسلة الغذائية م

ات التي تحدد وجود مسببات الحساسية الغذائية الموجودة في المنتج مثل ذكر المكونات أو الحاالت التي ال يمكن فيها تالفي االتصال واستخدامها على نحٍو آمن، وتشمل المعلوم
  .العرضّي مع تلك المسببات
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توسيم جميع المنتجات الموجود بالمنشأة سواء 
كانت معروضة للمستهلكين أو موجودة 

  بالمخازن المختلفة بالمنشأة
تعريف دفعات (المواد الغذائية اثناء االعداد 

  -المنتجات الوسطية  -والتجهيز للتصنيع 
 - reprocessالمنتجات المعاد تصنيعها 

rework )  والمنتجات النهائية بحيث تكون
 وقابلة للتتبع -محمية من التلوث 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  ائية ) توسيم المواد الغذ6مادة (

واد التعبئة المستخدمة وطريقة ترتيبها ومكان تضع الهيئة قواعد وإجراءات توسيم الغذاء، ويحظر أن يؤدي توسيم المواد الغذائية أو اإلعالن عنها أو عرضها أو شكلها أو تعبئتها أو م
  عرضها والمعلومات التي تتاح عنها بأي وسيلة إلى تضليل وخداع المستهلكين.

  2020)  لسنة 11ارة الهيئة رقم (قرار مجلس إد
  األسواقألغذية في ) عرض ا9(المادة 

، وطرق لمستخدمةالتغليف والتعبئة اد الك موذبما في ن، إلعالوالدعاية اد اموة ولعبواكل ـشوللمنتج بطاقة التوسيم ال تتسبب أيجب دون االخالل بالقواعد الفنية التي تصدرها الهيئة 
  لمستهلكين .اعالنية في تضليل إسيلة ل أي ولتي يتم توفيرها عنها من خالت الومالمعواضعية عرضها وويقها ـتنس

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) التزامات مشغلي المنشآت الغذائية 5المادة (

ت األساسية، ويجب عليهم الدراية باألخطار المرتبطة بالمواد الخام والمكونات يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق االشتراطات األساسية لسالمة الغذاء بما في ذلك المتطلبا
  األخرى، وعلي اإلنتاج أو اإلعداد، والبيئة التي يتم فيها إنتاج الغذاء و/ أو تداوله، بما يتناسب مع ظروف المنشأة الغذائية من أجل:

فهمها ليتسنى لهم تحديد وجود مسببات الحساسية الغذائية، وحماية الغذاء من التلوث، ومنع نمو أو بقاء الكائنات  و. ضمان توفير معلومات واضحة بحيث يسهل على المستهلكين... 
  المسببة لألمراض المنقولة بالغذاء عن طريق تخزين الغذاء والتعامل معه وإعداده وتناوله على نحٍو صحيح.

  ) إدارة مستلزمات وخامات اإلنتاج  44المادة (
  اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لحماية الغذاء من احتمالية تلوثه وفقاً لما يلى:بجب 

حمل عبارة "يُستخدَم قبل تاريخ" والمواد ج. فحص المواد الخام أو غيرها من المكونات، على سبيل المثال، الفحص البصري لتحديد العبوات التالفة أثناء النقل، أو العبوات التي ت... 
  لمسببة للحساسية المعلنة، أو قياس درجة حرارة لألغذية المبردة والمجمدة، التخاذ اإلجراء المناسب قبل إجراء عملية التجهيز. ا

  ت الصلة.ز. ينبغي الحفاظ على توثيق المعلومات األساسية للمواد الغذائية الموردة مثل: بيانات المورد وتاريخ االستالم والكمية والمعلومات ذا
  توثيق المعلومات الخاصة بالُمنتَج وعمليات التوسيم   )50مادة (ال

ئية أو المستهلك من التعامل مع المنتجات، أو ينبغي أن تكون كافة الُمنتََجات الغذائية مصحوبة أو تحمل معلومات كافية بحيث يتمكن مشغل المنشأة الغذائية التالي في السلسلة الغذا
  و/أو استخدامها على نحٍو آمن وسليم. إعدادها أو عرضها أو تخزينها

ن التعامل معها وعرضها وتخزينها ويجب وضع بطاقات توسيم على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، تحمل تعليمات واضحة، بحيث يتمكن الشخص التالي في السلسلة الغذائية م
لحساسية الغذائية الموجودة في المنتج مثل ذكر المكونات أو الحاالت التي ال يمكن فيها تالفي االتصال واستخدامها على نحٍو آمن، وتشمل المعلومات التي تحدد وجود مسببات ا

  .العرضّي مع تلك المسببات
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تخصيص مكان لعزل المرتجعات مثل المنتجات 
المنتهية الصالحية أو التالفة أو الفاسدة أو التي 

يتم استدعاؤها بعيداً عن المنتجات الصالحة 
للتداول في المنشأة، وتخزينها في درجات 

الحرارة / والرطوبة النسبية المناسبة لها مع 
 ضرورة تمييز ذلك المكان

  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
يمتها أو إعادتها إلى الموزع، مثل المنتجات التالفة أو المنتجات التي يتم االحتفاظ بها للحصول على تأمين أو استرداد ق 1.1.4.4.4 عزل السلع المعيبة وأماكن وضعها: 1.4.4.4

عدات، والمفارش والملبوسات، واألدوات الفاسدة، أو التي يتم استدعاؤها يجب أن يتم عزلها واالحتفاظ بها في أماكن مخصصة لذلك ويتم فصلها عن األماكن المخصصة لألغذية، والم
  التي تستخدم لمرة واحدة.
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المنتجات المعروضة للمستهلكين من أى خلو 

عيوب ظاهرية أو تلف أو انبعاج في العبوات 
  المخزنة أو المعروضة للمستهلك

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) إدارة مستلزمات وخامات اإلنتاج  44المادة (

  احتمالية تلوثه وفقاً لما يلى:بجب اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لحماية الغذاء من 
حمل عبارة "يُستخدَم قبل تاريخ" والمواد ج. فحص المواد الخام أو غيرها من المكونات، على سبيل المثال، الفحص البصري لتحديد العبوات التالفة أثناء النقل، أو العبوات التي ت... 



 
  . ردة والمجمدة، التخاذ اإلجراء المناسب قبل إجراء عملية التجهيزالمسببة للحساسية المعلنة، أو قياس درجة حرارة لألغذية المب

  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
المنتجات التي يتم االحتفاظ بها للحصول على تأمين أو استرداد قيمتها أو إعادتها إلى الموزع، مثل المنتجات التالفة أو  1.1.4.4.4 عزل السلع المعيبة وأماكن وضعها: 1.4.4.4

المفارش والملبوسات، واألدوات عدات، والفاسدة، أو التي يتم استدعاؤها يجب أن يتم عزلها واالحتفاظ بها في أماكن مخصصة لذلك ويتم فصلها عن األماكن المخصصة لألغذية، والم
  التي تستخدم لمرة واحدة.
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عدم وجود منتجات منتهية الصالحية أو تظهر 

عليها عالمات فساد فى المخازن المختلفة 
 بالمنشأة أو في المنتجات المعروضة للمستهلك

  2020) لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) إدارة مستلزمات وخامات اإلنتاج  44المادة (

  بجب اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لحماية الغذاء من احتمالية تلوثه وفقاً لما يلى:
ت التي تحمل عبارة "يُستخدَم قبل تاريخ" والمواد ج. فحص المواد الخام أو غيرها من المكونات، على سبيل المثال، الفحص البصري لتحديد العبوات التالفة أثناء النقل، أو العبوا... 

  . المسببة للحساسية المعلنة، أو قياس درجة حرارة لألغذية المبردة والمجمدة، التخاذ اإلجراء المناسب قبل إجراء عملية التجهيز
  2020) لسنة 12قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

المنتجات التي يتم االحتفاظ بها للحصول على تأمين أو استرداد قيمتها أو إعادتها إلى الموزع، مثل المنتجات التالفة أو  1.1.4.4.4 عزل السلع المعيبة وأماكن وضعها: 1.4.4.4
والملبوسات، واألدوات عدات، والمفارش الفاسدة، أو التي يتم استدعاؤها يجب أن يتم عزلها واالحتفاظ بها في أماكن مخصصة لذلك ويتم فصلها عن األماكن المخصصة لألغذية، والم

  التي تستخدم لمرة واحدة.

  المتطلبات  مكافحة اآلفات ثالث عشر
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احكام غلق جميع األماكن بالمنشأة ( االبواب و 
أماكن اتصال األسقف مع الحوائط واألبواب مع 

احكام الغلق  -األرضيات تكون محكمة الغلق) 
حول اماكن دخول المواسير وسد الثقوب 

 بالحوائط واألسقفالمنفذة 

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  نظم مكافحة اآلفات )28(المادة 

 ميم المباني ومخططها وصيانتها وموقعها،ينبغي تطبيق الممارسات الِصحية الجيدة لتجنب توفير البيئة الداعمة ألنتشار اآلفات وتكاثرها، حيث يمكن أن يساعد االختيار الجيد لتص
لآلفات، مما يحدُّ من استخدام مبيدات  عمليات التنظيف وفحص المواد الموردة إلى المنشأة وإخضاعها لعمليات المتابعة على نحٍو فعَّال، على التقليل من احتمالية حدوث انتشار وإجراء
  . اآلفات
    الوقاية من اآلفات )29(المادة 

  : متكامل وفعال للوقاية من اآلفات ومكافحتها وبوجه خاصيتعيّن على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق نظام 
  . إجراء الصيانة الالزمة للمنشآت والحفاظ عليها في حالة جيدة على نحٍو مستمر لمنع دخول اآلفات، وإزالة األماكن المحتملة لتكاثرها. أ

  . تغطية الثقوب ومجاري الصرف وغيرها من األماكن التي قد تدخل منها اآلفات. ب
  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  حماية الفتحات الخارجية 5.2.2.4
  : يجب حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق 1.5.2.2.4

  سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد األرضيات، والجدران، واألسقف،) أ(
  واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيًضا،) ب(
  . واستخدام األبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق) ج(

ات، أو مباني مكتبية، أو متصلة ال يطبق الجزء السابق من هذه الفقرة إذا كانت المنشأة الغذائية متصلة بمبنى كبير وتفتح عليه مباشرةً، مثل مراكز التسوق، أو المطار 2.5.2.2.4
  .  ملحق، مثل أحد األروقة، والفتحات الخارجية لمبنى كبير أو الملحق ويتم حمايتها من دخول الحشرات والفئرانبمبنى 

  : األبواب الخارجية والمستخدمة كمخارج ال يلزم أن تكون ذاتية الغلق وذلك إذا كانت 3.5.2.2.4
ويتم استخدامها بشكل محدود، بحيث ال يتم استخدامها للدخول من ) ج(ومخصصة لالستخدام فقط في حالة الطوارئ من قبل إدارة الدفاع المدني، ) ب(   صلبة ومحكمة الغلق،) أ(

  . المبنى أو الخروج منه ألغراض بخالف االستخدام المحدد لها كمخرج للطوارئ
  الجدران، واألسقف الخارجية حواجز واقية  6.2.2.4

  . جب أن تحمي األسقف والجدران المنشأة الغذائية من الطقس ودخول الحشرات، والفئران، وغيرها من الحيوانات على نحٍو فعالي 1.6.2.2.4
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توفير الحماية المناسبة "ستائر هوائية أو 
بالستيكية او سلك متين ضيق النسيج" 
للفتحات بجميع األماكن بالمنشأة (أبواب 

أماكن  -الشبابيك -وسائل التهوية  -ومداخل 
دخول السيور الناقلة) لمنع دخول الحشرات 

والقوارض والقضاء علي أماكن ايواؤها 
 وتكاثرها

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  نظم مكافحة اآلفات )28(المادة 

وتكاثرها، حيث يمكن أن يساعد االختيار الجيد لتصميم المباني ومخططها وصيانتها وموقعها، ينبغي تطبيق الممارسات الِصحية الجيدة لتجنب توفير البيئة الداعمة ألنتشار اآلفات 
انتشار لآلفات، مما يحدُّ من استخدام مبيدات وإجراءعمليات التنظيف وفحص المواد الموردة إلى المنشأة وإخضاعها لعمليات المتابعة على نحٍو فعَّال، على التقليل من احتمالية حدوث 

  . اتاآلف
    الوقاية من اآلفات )29(المادة 

  : يتعيّن على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق نظام متكامل وفعال للوقاية من اآلفات ومكافحتها وبوجه خاص
   . رهاإجراء الصيانة الالزمة للمنشآت والحفاظ عليها في حالة جيدة على نحٍو مستمر لمنع دخول اآلفات، وإزالة األماكن المحتملة لتكاث. أ

  . تغطية النوافذ واألبواب ووحدات التهوية المفتوحة بشبكة من السلك يقلل من مشكلة دخول اآلفات. ج



 
  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  حماية الفتحات الخارجية 5.2.2.4
  : طريقيجب حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن  1.5.2.2.4
فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض فيما عدا ما هو مذكور في الجزئين السابقين من هذه الفقرة، في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع  4.5.2.2.4

ؤقتة على النحو المحدد في الجزء األول من هذه الفقرة، فيجب حماية الفتحات من دخول التهوية أو غيرها من األغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية الم
  : الحشرات والفئران عن طريق

  ثقب في البوصة المربعة، 16تركيب سلك شبكي ذو ) أ(
  أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، ) ب(
  . وسائل الفعّالةأو غيرها من ال) ج(
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 -عدم وجود حشرات او اثارها داخل المنشأة 
واستخدام المواد الكيميائية المصرح بها 

لمكافحة اآلفات في األماكن المناسبة 
 والتوقيتات المناسبة

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  نظم مكافحة اآلفات )28(المادة 

يانتها وموقعها، الِصحية الجيدة لتجنب توفير البيئة الداعمة ألنتشار اآلفات وتكاثرها، حيث يمكن أن يساعد االختيار الجيد لتصميم المباني ومخططها وصينبغي تطبيق الممارسات 
الية حدوث انتشار لآلفات، مما يحدُّ من استخدام مبيدات وإجراءعمليات التنظيف وفحص المواد الموردة إلى المنشأة وإخضاعها لعمليات المتابعة على نحٍو فعَّال، على التقليل من احتم

  . اآلفات
  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  حماية الفتحات الخارجية 5.2.2.4
  : يجب حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق 1.5.2.2.4

  . أو غيرها من الوسائل الفعّالة) ج(
  : مكافحة اآلفات 11.1.5.4

  : طريق يجب أن يتم المحافظة على خلو المباني من الحشرات، والفئران، وغيرها من اآلفات، ويجب أن يتم مكافحتها بما يقلل تواجدها بها وذلك عن
  للمباني بحثاً عن أثار اآلفات،والفحص الروتيني  2.11.1.5.4الفحص الروتيني للشحنات الواردة من األغذية واإلمدادات،  1.11.1.5.4
يمات التي تصدرها الهيئة في واستخدام الوسائل الالزمة، في حالة التوصل إلى وجود آفات، مثل المصائد أو غيرها من وسائل مكافحة اآلفات على النحو المحدد في التعل 3.11.1.5.4

  . والحد من الظروف التي تؤدي إلى إيوائها 4.11.1.5.4هذا الشأن، 
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عدم وجود آفات "بخالف الحشرات" او آثارها 

 داخل  المنشأة

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  نظم مكافحة اآلفات )28(المادة 

الجيد لتصميم المباني ومخططها وصيانتها وموقعها، ينبغي تطبيق الممارسات الِصحية الجيدة لتجنب توفير البيئة الداعمة ألنتشار اآلفات وتكاثرها، حيث يمكن أن يساعد االختيار 
انتشار لآلفات، مما يحدُّ من استخدام مبيدات وإجراءعمليات التنظيف وفحص المواد الموردة إلى المنشأة وإخضاعها لعمليات المتابعة على نحٍو فعَّال، على التقليل من احتمالية حدوث 

  . اآلفات
    الوقاية من اآلفات )29(المادة 

  : يتعيّن على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق نظام متكامل وفعال للوقاية من اآلفات ومكافحتها وبوجه خاص
  . إجراء الصيانة الالزمة للمنشآت والحفاظ عليها في حالة جيدة على نحٍو مستمر لمنع دخول اآلفات، وإزالة األماكن المحتملة لتكاثرها. أ

  . وغيرها من األماكن التي قد تدخل منها اآلفاتتغطية الثقوب ومجاري الصرف . ب
  . تغطية النوافذ واألبواب ووحدات التهوية المفتوحة بشبكة من السلك يقلل من مشكلة دخول اآلفات. ج
  . إبعاد الحيوانات عن أراضي منشآت تجهيز الغذاء، حيثما يكون ذلك ممكنًا. د
  . أو ورصها على ارتفاع مناسب من سطح األرض، وبعيدة عن الجدران  ليها اآلفات في عبوات ال يمكن لآلفات دخولها وحفظ المواد الغذائية التي يُمكن أن تتغذى ع. ه
  . المحافظة على نظافة كافة األماكن سواء كانت داخل المباني التي يتم تداول الغذاء بها أو خارجها وخلوها من النفايات. و
  . مغطاة ال يمكن لآلفات دخولها، كلما كان ذلك مناسبًا حفظ النفايات الغذائية في عبوات. ز

  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  : مكافحة اآلفات 11.1.5.4

  : طريق يجب أن يتم المحافظة على خلو المباني من الحشرات، والفئران، وغيرها من اآلفات، ويجب أن يتم مكافحتها بما يقلل تواجدها بها وذلك عن
  والفحص الروتيني للمباني بحثاً عن أثار اآلفات، 2.11.1.5.4الفحص الروتيني للشحنات الواردة من األغذية واإلمدادات،  1.11.1.5.4

  حظر دخول الحيوانات 15.1.5.4
  . ا داخل مباني المنشأة الغذائيةفيما عدا ما هو مذكور في الجزئين التاليين من هذه الفقرة فإن الحيوانات الحية ال يجب السماح بوجوده 1.15.1.5.4
ات، واألدوات غير المغلفة التي الحيوانات الحية يمكن السماح بها في الحاالت التالية وذلك إذا لم يؤد ذلك إلى تلوث الغذاء، والمعدات، واألواني، والمفارش والملبوس 2.15.1.5.4

  : احدةتستخدم لمرة واحدة أو ال تستخدم عند تقديم األغذية سوى لمرة و
  لقشريات في أنظمة ثالجات العرض،السمك الصالح لألكل أو أسماك الزينة في األحواض المائية، المحاريات أو القشريات الموضوعة على الثلج أو في المبردات، والمحاريات وا) أ(



 
وتخزينه، وكالب الحراسة المطلق سراحها في المناطق الخارجية المحاطة  الكالب البوليسية المصاحبة لضباط الشرطة أو األمن في المكاتب، وأماكن تناول الطعام وبيعه) ب(

  بأسوار، 
خدمة التي تخضع إلشراف أحد الموظفين أو في األماكن التي ال تستخدم إلعداد األغذية والتي عادة ما يتم فتحها الستقبال الزبائن، مثل أماكن تناول الطعام، وبيعه، وحيوانات ال) ج(

  ين، في حالة ما إذا لم يؤِد وجود حيوانات الخدمة أو األنشطة التي يقومون بها إلى وجود خطر على صحة اإلنسان وسالمته،األشخاص المعاق
اإليواء الجماعي، أو  معيشة، أو منازلالحيوانات األليفة في األماكن المعتادة لتناول الطعام بمرافق أو دور الرعاية المؤسسية مثل دور الحضانات، أو مرافق المساعدة على ال) د(

  : مرافق رعاية المقيمين وذلك خالل األوقات بخالف تلك المخصصة لتناول الوجبات إذا
  . كان هناك أبواب ذاتية الغلق وفواصل فعّالة لفصل األماكن المعتادة لتناول الطعام عن أماكن تخزين األغذية أو أماكن إعدادها) 1(
  . واألواني في خزانات يمكن غلقها أو نقلها من األماكن المعتادة لتناول الطعام عند وجود الحيوانات األليفة كان يتم تخزين التوابل، والمعدات،) 2(
  . لوجبة التاليةلى نحٍو فعّال قبل تقديم اكان يتم تنظيف أماكن تناول الطعام والتي تشمل المناضد، واألسطح المستخدمة لتقديم األغذية للمستهلكين، وغيرها من األسطح المماثلة ع) 3(
ات يتم تحديد حركتها على نحٍو مماثل، مثل في األماكن التي ال تستخدم إلعداد األغذية، أو تخزينها، أو بيعها، أو عرضها، أو تناولها والتي يوجد بها حيوانات في أقفاص أو حيوان) ه(

  . سياحية حيث يتم عرض الحيواناتما يحدث في متاجر عرض الحيوانات األليفة المختلفة للبيع أو في المنتزهات ال
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عدم وجود معدات مهملة وغير مستعملة 

"ُمخزنة بطريقة خاطئة في المنشأة قد تشكل 
 مأوى لآلفات

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
    الوقاية من اآلفات )29(المادة 

  : وفعال للوقاية من اآلفات ومكافحتها وبوجه خاصيتعيّن على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق نظام متكامل 
  . المحافظة على نظافة كافة األماكن سواء كانت داخل المباني التي يتم تداول الغذاء بها أو خارجها وخلوها من النفايات. و
  . حفظ النفايات الغذائية في عبوات مغطاة ال يمكن لآلفات دخولها، كلما كان ذلك مناسبًا. ز
  . ة أي شيء يمكن أن يكون مأوي لآلفات، مثل المعدات القديمة وغير المستخدمةإزال. ح
  . تصميم المساحات المحيطة بالمنشأة الغذائية على نحٍو يعمل على تقليل اجتذاب اآلفات وإيوائها. ط

  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  الجدران، واألسقف الخارجية حواجز واقية  6.2.2.4

  . يجب أن تحمي األسقف والجدران المنشأة الغذائية من الطقس ودخول الحشرات، والفئران، وغيرها من الحيوانات على نحٍو فعال 1.6.2.2.4
  : مكافحة اآلفات 11.1.5.4

  : واجدها بها وذلك عن طريقيجب أن يتم المحافظة على خلو المباني من الحشرات، والفئران، وغيرها من اآلفات، ويجب أن يتم مكافحتها بما يقلل ت
  . والحد من الظروف التي تؤدي إلى إيوائها 4.11.1.5.4

العناصر غير الضرورية للقيام بعمليات  1.14.1.5.4: المباني يجب أن تكون خالية من : صيانة المباني، والتخلص من العناصر غير الضرورية واألشياء المهملة 14.1.5.4
  . األشياء المهملة 2.14.1.5.4. المنشأة مثل المعدات غير الضرورية أو التي لم يعد يتم استخدامهاالتشغيل أو الصيانة داخل 
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استخدام مصائد ووسائل مكافحة مناسبة 
وتركيبها في األماكن المناسبة وفقا لمخطط 

مع وجود كروت متابعة  -المكافحة بالمنشأة 
 للمصائد

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  أعمال الرصد واكتشاف اآلفات )30(المادة 

  : علي مشغلي المنشآت الغذائية اتخاذ ما يلى
  . فحص المنشآت والمناطق المحيطة بها على نحٍو منتظم بحثًا عن أي دالئل لتواجد اآلفات. أ

  . في أماكن ال تعرض المواد الخام أو المنتجات أو المرافق للتلوث المحتملمراعاة وضع أجهزة الكشف والفخاخ مثل مصائد الحشرات الضوئية، ومصائد الطعوم . ب
المناسبة مثل القضاء على اآلفات، القيام بمراجعة تقارير الرصد التي تعدها شركات مكافحة اآلفات في حال االستعانة بها والتأكد من قيامها باتخاذ اإلجراءات التصحيحية . ج

  . أو مسارات وطرق انتشارهاوالتخلص من أماكن إيوائها 
  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  : تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات 3.2.2.4
  . يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز 1.3.2.2.4
  : يجب أن يتم تركيبها بحيث أجهزة مكافحة الحشرات 2.3.2.2.4

  . ال يتم وضع األجهزة فوق أماكن إعداد األغذية) أ(
مرة واحدة عند تقديم األغذية غير ال تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على األغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، واألواني النظيفة، واألدوات التي تستخدم ل) ب(

  . المغلفة
  : خلص من الطيور، والحشرات، والفئران، إلخ الميتة أو التي تم اصطيادهاالت 12.1.5.4

ني بالمعدل الالزم لمنع يجب أن يتم التخلص من الطيور، والحشرات، والفئران، وغيرها الميتة أو التي يتم اصطيادها باستخدام أجهزة المكافحة وإخراجها من المبا 1.12.1.5.4
  . فاتتراكمها، وتحللها، أو اجتذاب اآل

 رابع عشر
التخلص من النفايات والمنتجات الثانوية والمواد غير 

  الصالحة لألكل أو الخطرة
  المتطلبات
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التخلص من النفايات والمنتجات الثانوية 
والمواد غير الصالحة لألكل أو الخطرة أثناء 

تجهيز وعرض األغذية بطريقة آمنة ومناسبة 
الغذائية في جميع والفصل التام عن المنتجات 

 مراحل التجهيز والعرض

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  التخلص من النفايات )16(المادة 

  : يجب أن يراعى أثناء التخلص من النفايات االشتراطات اآلتية
  . التخلص منها جمع النفايات والتخلص منها من قبل عاملين مدربين، وعند االقتضاء، االحتفاظ بسجالت. أ

  . التخلص من النفايات بعيدًا عن المنشأة الغذائية لمنع أنتشار اآلفات.  ب
تينة الصنع بما يتناسب مع طبيعة نفايات تمييز حاويات النفايات والمنتجات الثانوية والمواد غير الصالحة لألكل أو الخطرة بحيث يمكن التعرف عليها على نحٍو دقيق، وأن تكون م.  ج

  . المنشأة، وحسب مقتضى الحال، مصنوعة من مادة غير منفذة للسوائل
  . أو غير المتعمد للغذاء تحديد الحاويات المستخدمة الحتواء المواد الخطرة قبل التخلص منها، وحسب مقتضى الحال، يجب أن تكون قابلة للغلق لمنع التلوث المتعمد. د

  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
ح يجب أن يتم إزالة النفايات، والمواد القابلة إلعادة التدوير، والمواد القابلة لالسترجاع من المباني بالمعدل الذي يقلل تكون الروائ 1.1.2.5.3 : المعدل 1.2.5.3: اإلزالة 2.5.3

  . الكريهة وغيرها من الظروف التي تساعد على اجتذاب أو إيواء الحشرات والفئران
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تجهيزات التخلص من القمامة خارج توافر 
المنشأة (غرف مناسبة و/أو صناديق قمامة 

وازالتها بالتكرار المناسب  -مناسبة) 
 وبالطريقة الصحيحة

  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
والمواد القابلة إلعادة التدوير، والمواد القابلة لالسترجاع من مواد غير قابلة يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات،  1.1.1.5.3: أسطح التخزين الخارجية 1.1.5.3

  . المتصاص السوائل مثل الخرسانة أو األسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف
الخارجية، يجب أن توضع بها المخلفات، والمواد القابلة إلعادة التدوير، والمواد القابلة لالسترجاع مصنوعة في حالة استخدام الحاويات  1.2.1.5.3: الحاويات الخارجية 2.1.5.3

  . من مواد عالية التحمل وقابلة للتنظيف
مواد القابلة لالسترجاع والتي يتم استخدامها لوضع يجب أن تكون صناديق القمامة ووحدات التعامل مع النفايات، والمواد القابلة إلعادة التدوير، وال 1.3.1.5.3: الصناديق 3.1.5.3

ويمكن  2.3.1.5.3. المتصاص السوائل المواد التي تحتوي على بقايا غذائية من مواد عالية التحمل، وقابلة للتنظيف، ومقاومة للحشرات، والفئران، ومانعة للتسرب، وغير قابلة
  . اومة للبلل في تبطين الصناديق المخصصة للتخزين داخل المنشأة الغذائية، أو الصناديق الخارجية المغلقةاستخدام األكياس البالستيكية واألكياس الورقية المق

التي  يجب أن يتم تصميم وصناعة الصناديق والوحدات المخصصة للتعامل مع النفايات، والمواد القابلة للتدوير، والمواد القابلة لالسترجاع 1.5.1.5.3: الصناديق الخارجية 5.1.5.3
يجب تركيب  2.5.1.5.3. غلفة محكمة الغلقتستخدم لوضع المواد التي تحتوي على بقايا غذائية والتي يتم استخدامها خارج المنشأة الغذائية بحيث تكون مزودة بأغطية أو أبواب أو أ

على النحو الذي يمنع تراكم البقايا ) وحدة المعالجة الضاغطة(كبس القمامة بالموقع الصناديق والوحدات المخصصة للتعامل مع النفايات، والمواد القابلة إلعادة التدوير مثل وحدة 
  . واجتذاب وإيواء الحشرات والفئران وبما يسهل القيام بعملية التنظيف الفعال في األماكن المحيطة بها

أن تكون أماكن وغرف التخزين الداخلية وأماكن التخزين الخارجية والحاويات يجب  1.6.1.5.3: أماكن التخزين، والغرف والصناديق المخصصة له، وسعتها وإتاحتها 6.1.5.3
يجب توفير صندوق في جميع  2.6.1.5.3. راكموالصناديق التي تستخدم خارج المنشأة ذات سعة كافية لتستوعب النفايات، والمواد القابلة للتدوير، والمواد القابلة لالسترجاع التي تت

وفي حالة استخدام  3.6.1.5.3. ائية أو المباني التابعة لها حيث توجد نفايات أو يتم إلقاؤها بوجه عام، أو حيث يتم وضع الصناديق أو المواد القابلة لالسترجاعاألماكن بالمنشأة الغذ
  . مجموعة من دورات المياه المتجاورة المناشف التي تستخدم لمرة واحد في دورات المياه المزودة بأحواض غسل اليدين، يجب وضع صناديق القمامة بكل دورة أو

يجب أن يتم وضع األماكن المخصصة للمخلفات، والمواد القابلة  1.9.1.5.3: أماكن التخزين، وماكينات االسترجاع، والصناديق ووحدات التعامل مع المخلفات، وأماكنها 9.1.5.3
التالي من هذه الفقرة أو ماكينة االسترجاع المخصصة للمواد القابلة إلعادة التدوير أو المواد القابلة لالسترجاع  للتدوير، والمواد القابلة لالسترجاع فيما عدا ما هو وارد في الجزء

أدوات (رة واحدة ند تقديم األغذية سوى لمبحيث تكون منفصلة عن الغذاء، والمعدات، واألواني واألدوات، والمفارش والملبوسات، واألدوات التي تُستخدم لمرة واحدة أو ال تستخدم ع
ويمكن وضع ماكينة االسترجاع في أماكن تخزين األغذية المعبأة أو في  2.9.1.5.3. لتجنب وجود أي أخطار على الصحة العامة أو حدوث أي ضرر) أحادية االستخدام والتقديم

) أدوات أحادية االستخدام(ات، والمفارش والملبوسات، واألدوات التي تستخدم لمرة واحدة األماكن المخصصة للمستهلكين بالمنشأة الغذائية إذا كان الغذاء، والمعدات، واألواني واألدو
يجب وضع صناديق القمامة ووحدات التعامل مع  3.9.1.5.3. غير معرضة للتلوث من الماكينات، ولن يؤدي ذلك إلى وجود أي أخطار على الصحة العامة أو حدوث أي ضرر

تؤثر على  المواد القابلة إلعادة التدوير، والمواد القابلة لالسترجاع بحيث ال تؤدي إلى وجود أي أخطار على الصحة العامة أو حدوث ضرر وبحيث الالمخلفات المخصصة للنفايات، و
  . نظافة األماكن المجاورة

ب أن يتم تخزين النفايات، والمواد القابلة للتدوير، والمواد القابلة لالسترجاع يج 1.10.1.5.3: تخزين النفايات، والمواد القابلة إلعادة التدوير، والمواد القابلة لالسترجاع 10.1.5.3
  . في صناديق، ووحدات التعامل مع المخلفات بحيث ال يمكن وصول الحشرات والفئران إليها

والحاويات، والصناديق المخصصة للنفايات، والمواد القابلة للتدوير، يجب صيانة األماكن،  1.11.1.5.3: الحفاظ على األماكن، والحاويات، والصناديق في حالة جيدة 11.1.5.3
  . والمواد القابلة لالسترجاع لالحتفاظ بها في حالة جيدة

ير، والمواد القابلة يجب أن يتم الحفاظ على تغطية الصناديق ووحدات التعامل مع المخلفات المخصصة للنفايات، والمواد القابلة للتدو 1.13.1.5.3: تغطية الصناديق 13.1.5.3
  : لالسترجاع

باستخدام أغطية أو أبواب  1.13.1.5.3. أو بعد امتالئها) ب(تحتوي على بقايا غذائية وال يتم استخدامها بصورة مستمرة، ) أ: (داخل المنشأة الغذائية إذا كانت الصناديق والوحدات
  . محكمة الغلق وذلك في حالة حفظها خارج المنشأة الغذائية

يجب أن يكون هناك أغطية مثبتة في أماكنها لبالوعات الصرف المركبة في الصناديق ووحدات التعامل مع المخلفات المخصصة  1.14.1.5.3: استخدام أغطية البالوعات 14.1.5.3
  . للنفايات، والمواد القابلة للتدوير، والمواد القابلة لالسترجاع

يجب المحافظة على أماكن التخزين وحاوياتها المخصصة للنفايات، والمواد القابلة للتدوير، والمواد القابلة  1.15.1.5.3: اتهاصيانة األماكن المخصصة للنفايات وحاوي 15.1.5.3



 
  . ، مع الحفاظ على نظافتها14.1.5.4لالسترجاع خالية من العناصر غير الضرورية، كما هو وارد في الفقرة 

يتم تنظيف الصناديق ووحدات التعامل مع النفايات، والمواد القابلة للتدوير، والمواد القابلة لالسترجاع على نحٍو كامل وبالطريقة يجب أن  1.16.1.5.3: تنظيف الصناديق 16.1.5.3
م التخلص من المياه الناتجة على غذية، ويتالتي ال تؤدي إلى تلوث الغذاء، والمعدات، واألواني واألدوات، والمفارش والملبوسات، واألدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم األ

يجب أن يتم تنظيف الصناديق المتسخة ووحدات التعامل مع النفايات، والمواد القابلة إلعادة التدوير، والمواد القابلة لالسترجاع  2.16.1.5.3 -. 4.1.2.3النحو المحدد في الفقرة 
  . الفئرانبالمعدل الضروري لمنع تراكم األوساخ عليها أو اجتذاب الحشرات و

  المتطلبات  حفظ الوثائق خامس عشر
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التعاقدات (وجود تعاقد مع شركة مرخص لها 
بمزاولة اعمال مكافحة اآلفات او وجود برنامج 

وجود عقد مع شركات  -داخلي لمكافحة اآلفات 
مرخص لها بمزاولة أعمال تنظيف وتطهير 

وجود -خزانات المياه داخل المؤسسة الغذائية 
مع شركات متخصصة إلزالة المخلفات تعاقدات 

"خاصة الضارة" او وجود المصنع بمنطقة 
صناعية ويتم ازالة المخلفات من الحي او 

 الجهة الحكومية مباشرة)

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  إجراءات مكافحة ظهور اآلفات )31(المادة 

  : اتخاذ االجراءات اآلتيةفي حال ظهور آفات بالمنشأة الغذائية يتعين 
  . القيام بأعمال المكافحة على الفور من قبل شخص مؤهل أو شركة متخصصة، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. أ

  . حيتهمراعاة أال تمثل العوامل الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية المستخدمة في عمليات المكافحة أي تهديدًا لسالمة الغذاء وصال. ب
  . تحديد سبب ظهور اآلفات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمنع تكرار المشكلة. ج
  . االحتفاظ بالسجالت الخاصة بحاالت ظهور اآلفات، وعمليات المراقبة، ووسائل اإلبادة المستخدمة. د
  . الغذاءإيقاف تشغيل المنشاة لحين إتمام المعالجة إذا تطلب االمر ذلك لوجود احتمالية لتلوث . ه

   سالمة المياه المستخدمة في اإلنتاج الغذائي )46(المادة 
  : يجب توفير إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب ولضمان عدم تلوث المواد الغذائية

  . الغذاء إلى تلوثهأن يكون تخزين المياه والثلج وتداولهما على نحٍو ال يؤدي إلى تلوثهما، ويجب أال يؤدي توليد البخار الذي يالمس . ب
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وجود خطة لمكافحة اآلفات تشمل "وسيلة 
اقتراح مواد  -توقيت المكافحة  -المكافحة 

وجود سجالت  -مرخصة في خطة المكافحة 
تحديد شخص محدد و مدرب عن  -متابعة 

وجود إجراءات تصحيحية بناء علي  -المتابعة 
 سجالت المتابعة

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  نظم مكافحة اآلفات )28(المادة 

ميم المباني ومخططها وصيانتها وموقعها، ينبغي تطبيق الممارسات الِصحية الجيدة لتجنب توفير البيئة الداعمة ألنتشار اآلفات وتكاثرها، حيث يمكن أن يساعد االختيار الجيد لتص
، مما يحدُّ من استخدام مبيدات التنظيف وفحص المواد الموردة إلى المنشأة وإخضاعها لعمليات المتابعة على نحٍو فعَّال، على التقليل من احتمالية حدوث انتشار لآلفاتوإجراءعمليات 

  . اآلفات
    الوقاية من اآلفات )29(المادة 

  : قاية من اآلفات ومكافحتها وبوجه خاصيتعيّن على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق نظام متكامل وفعال للو
  . إجراء الصيانة الالزمة للمنشآت والحفاظ عليها في حالة جيدة على نحٍو مستمر لمنع دخول اآلفات، وإزالة األماكن المحتملة لتكاثرها. أ

  . تغطية الثقوب ومجاري الصرف وغيرها من األماكن التي قد تدخل منها اآلفات. ب
  . ذ واألبواب ووحدات التهوية المفتوحة بشبكة من السلك يقلل من مشكلة دخول اآلفاتتغطية النواف. ج
  . إبعاد الحيوانات عن أراضي منشآت تجهيز الغذاء، حيثما يكون ذلك ممكنًا. د
  . تفاع مناسب من سطح األرض، وبعيدة عن الجدرانأو ورصها على ار  حفظ المواد الغذائية التي يُمكن أن تتغذى عليها اآلفات في عبوات ال يمكن لآلفات دخولها و. ه
  . المحافظة على نظافة كافة األماكن سواء كانت داخل المباني التي يتم تداول الغذاء بها أو خارجها وخلوها من النفايات. و
  . حفظ النفايات الغذائية في عبوات مغطاة ال يمكن لآلفات دخولها، كلما كان ذلك مناسبًا. ز
  . ة أي شيء يمكن أن يكون مأوي لآلفات، مثل المعدات القديمة وغير المستخدمةإزال. ح
  . تصميم المساحات المحيطة بالمنشأة الغذائية على نحٍو يعمل على تقليل اجتذاب اآلفات وإيوائها. ط

  أعمال الرصد واكتشاف اآلفات )30(المادة 
  : علي مشغلي المنشآت الغذائية اتخاذ ما يلى

  . المنشآت والمناطق المحيطة بها على نحٍو منتظم بحثًا عن أي دالئل لتواجد اآلفاتفحص . أ
  . للتلوث المحتملمراعاة وضع أجهزة الكشف والفخاخ مثل مصائد الحشرات الضوئية، ومصائد الطعوم في أماكن ال تعرض المواد الخام أو المنتجات أو المرافق . ب
ات، التي تعدها شركات مكافحة اآلفات في حال االستعانة بها والتأكد من قيامها باتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة مثل القضاء على اآلفالقيام بمراجعة تقارير الرصد . ج

  . والتخلص من أماكن إيوائها أو مسارات وطرق انتشارها
  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  : الحشراتتصميم وتركيب أجهزة مكافحة  3.2.2.4
  . يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز 1.3.2.2.4
  : أجهزة مكافحة الحشرات يجب أن يتم تركيبها بحيث 2.3.2.2.4

  . ال يتم وضع األجهزة فوق أماكن إعداد األغذية) أ(



 
ذية غير أجزائها على األغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، واألواني النظيفة، واألدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم األغال تسقط الحشرات الميتة و) ب(

  . المغلفة
  : التخلص من الطيور، والحشرات، والفئران، إلخ الميتة أو التي تم اصطيادها 12.1.5.4

يور، والحشرات، والفئران، وغيرها الميتة أو التي يتم اصطيادها باستخدام أجهزة المكافحة وإخراجها من المباني بالمعدل الالزم لمنع يجب أن يتم التخلص من الط 1.12.1.5.4
  . تراكمها، وتحللها، أو اجتذاب اآلفات
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 -وجود خطة دورية لفحص عينات (المياه 

المنتج النهائي) للتأكد من  -المواد الخام 
 صالحيتها ومطابقتها للمواصفات 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13(مادة 

  : يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي
حل تداول الغذاء داخل استيفاء األغذية لالشتراطات التي يحددها القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء، والتي تتصل بأعمال هذه المنشآت عبر جميع مراالتأكد من  -2

   . المؤسسات التي يشرفون عليها، كما يجب عليهم التحقق من االلتزام بهذه االشتراطات وتوافر المعايير والضوابط البيئية
  : التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج -3
  . قيام المنشآت الغذائية المنتجة بسحب العينات وتحليلها) هـ(

  بشأن القواعد الفنية الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية 2021لسنة  1قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  اشتراطات عامة )المادة الثالثة(
المستخدمة في انتاج المواد الغذائية تمكن على مسئولي المنشآت الغذائية ضمان أن إنتاج المواد الغذائية، في كل مرحلة من اإلنتاج بما في ذلك توريد الخامات ومستلزمات اإلنتاج  -1

ولتحقيق هذا الغرض، ) 2(وملحق ) 1(الصلة المنصوص عليها في الملحق من الوصول إلى أهداف الصحة والسالمة المنصوص عليها عند المطابقة للمعايير الميكروبيولوجية ذات 
خاذ التدابير الالزمة فيما يتعلق بهذا الشأن يتعين على مسئولي المنشآت الغذائية في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتجهيز والتوزيع والعرض والتداول بما في ذلك البيع بالتجزئة ات

  : جنباً إلى جنب مع تطبيق الممارسات الصحية الجيدة لضمان ما يلي (HACCP(على مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة  كجزء من اإلجراءات القائمة
عملية االنتاجة طبقا لنظام تحليل الأن توريد المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج والمواد الغذائية وتداولها وتجهيزها وحفظها يجرى بطريقة تستوفي المعايير الصحية الخاصة ب) أ(

  )HACCP(المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة 
م التي يمكن توقعها على نحو أن معايير سالمة الغذاء المطبقة طوال فترة سريان الصالحية الخاصة بالمنتجات يمكن استيفاؤها في ظل ظروف التوزيع والتخزين واالستخدا) ب(

  . لمنشأة الغذائية ومسجلة على بطاقة العبوةمطابق والمحددة مسبقاً من ا
لصالحية طبقا لمعايير اإلنتاج الجديد يلتزم مسئولو المنشآت الغذائية المسئولون عن تصنيع المنتج ، بتتبع جميع الخطوات بغرض التحقق من مدى االمتثال للمعيار طوال فترات ا -2

 Listeria monocytogenesبطاقة العبوات ، وينطبق هذا بصفة خاصة على األغذية الجاهزة التي تعزز نمو بكتيريا وفي ظل ظروف التوزيع والتخزين واالستخدام ومسجلة على 
  . والتي قد تتسبب في تعريض الصحة العامة وصحة المستهلك لخطر اإلصابة بهذه البكتيريا أو أنواع من الكائنات المرضية األخرى

  للتأكد من االمتثال للمعاييرإجراء االختبارات  )المادة الرابعة(
، عند التحقق من أو التدقيق في مدى تطبيق اإلجراءات القائمة تطبيقاً صحيحاً وفقاً لمبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد ) 1(يلتزم مسئولو المنشآت المنصوص عليها في الملحق  -1

  . نقاط التحكم الحرجة ووفقا لنظام صحي جيد
ئولو الخاص بعدد العينات التي يتم سحبها ، يحدد مسئولو المنشآت الغذائية عدد المرات المناسبة لسحب العينات داخل المنشأة ، بحيث يحدد مس) 1(الملحق باستثناء ما ينص عليه  -2

التحكم الحرجة ووفقاً للمارسات التصنيعية والصحية الجيدة المنشآت الغذائية باتخاذ هذا القرار في سياق اإلجراءات االتي يتخذونها بناًء على مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط 
  . آخذين في االعتبار إرشادات استخدام المواد الغذائية

  قواعد خاصة إلجراء االختبارات وسحب العينات )المادة الخامسة(
  . كطرق مرجعية) 1(تستخدم طرق التحليل وأساليبها المنصوص عليها في الملحق  -1
تؤخذ العينات من مناطق إنتاج الغذاء ومن المعدات واألجهزة المستخدمة في عملية اإلنتاج أو من أماكن ) 2ملحق (عندما يكون سحب العينات ضرورياً للتأكد من استيفاء المعايير  -2

مخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة وفي هذه الحالة تستخدم المرجعيات الدولية في التداول أو من أماكن التخزين أو غيرها من األماكن المحتمل تواجد األغذية بها طبقاً لنظام تحليل ال
  . عملية سحب العينات وتداولها

ات من ، بسحب العين Listeria monocytogenesيلتزم مسئولو المنشآت الغذائية الذين يقومون بتصنيع األغذية الجاهزة ، التي قد تعرض الصحة العامة لخطر اإلصابة ببكتريا  -3
ي اطار برنامج سحب العينات الخاص مناطق إنتاج األغذية ومن األجهزة واألدوات واألسطح المالمسة للغذاء المستخدمة في عملية األنتاج بغرض الكشف عن الليستريا المرضية ف

  ... ات الدولية المتبعة في هذا الشأنبهم والمبني على المرجعي
ي اءات االختبارات يتمثل خصيصاً في تقييم مدى قبول منتج غذائي أو مجموعة معينة من المواد الغذائية أو مدى قبول إحدى العمليات ، تراعفي حالة ما إذا كان الغرض من إجر -4

  . بوصفها الحد األدنى للقبول) 1(الخطط الموضوعة لسحب العينات طبقاً للمراجع الدولية والحدود المنصوص عليها في الملحق 
ة مرجعية مسموحاً بها إذا ما تم ء أية اختبارات بديلة للكشف عن الكائنات الدقيقة وما يتعلق بها من حدود ميكروبيولوجية ، إال أنه قد يمكن استخدام طرق تحليلية بديلال يسمح بإجرا -5

أو غيرها من  EN/ISO - 16140للنظام الوارد في المواصفة وأن تكون معتمدة من طرف ثالث وفقا ) 1(التحقق من صحتها مقارنة بالطرق المرجعية المنصوص عليها في الملحق 
 ً   . البروتوكوالت المماثلة المعتمدة دوليا
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االحتفاظ بنتائج فحوص (للمياه المستخدمة في  
التصنيع والتنظيف أو للشرب لتأكد من 

للمنتج النهائي )  -للمواد الخام  -صالحيتها 
وفقا لخطة سحب العينات بالمنشأة، وتحليل 

 النتائج واتجاهاتها

  2020لسنة )  11(قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم 
  HACCPلحرجة التحكم ونقاط المخاطر اتحليل مبادئ  )6المادة (
  : المنشآت الغذائية. ينبغي على مشغلي 3
   . االحتفاظ بأي وثائق وسجالت لمدة عام على األقل من تاريخ انتهاء فترة صالحية المنتج. ج

  الميكروبيولوجية للمواد الغذائيةبشأن القواعد الفنية الملزمة للمعايير  2021لسنة  1قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  النتائج غير المطابقة )المادة السادسة(
غير مطابقة ، يتعين على مسئولي المنشآت الغذائية اتخاذ التدابير الالزمة ) 1(عندما تكون نتائج عملية االختبار للكشف عن مدى التطابق مع المعايير المنصوص عليها في الملحق  -1

حماية صحة لتصحيحية األخرى الموضحة في اجراءاتهم القائمة على نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة أو اتخاذ أي تدابير أخرى الزمة لإلى جانب األجراءات ا
ئج غير المطابقة ، وذلك لمنع تكرار التلوث المستهلكين ، إضافة إلى ذلك ، يجب على مسئولي المنشآت الغذائية اتخاذ تدابير لتحديد السبب أو األسباب التي أدت إلى ظهور النتا

جة أو أيه تدابير أخرى معتمدة مطبقة للرقابة الميكروبي غير المقبول ، ويجوز أن تتضمن هذه التدابير تعديالً لإلجراءات المستندة إلى نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحر
  . على النظام الصحي لألغذية 

، يتعين اتخاذ اإلجراءات المناسبة لكل حالة مثل سحب ) 1(ر مطابقة بعد إجراء االختبارات للتأكد من تطبيق معايير سالمة الغذاء المنصوص عليها في ملحق عند ظهور نتائج غي -2
 –يداً من التجهيزات على المنتجات المطروحة للتداول المنتج أو مجموعة السلع الغذائية واسترجاعها من األسواق ، إعادة التصدير أو خالفه ، وعلى الرغم من ذلك ، يجوز اجراء مز

عن طريق معالجتها بطريقة ما إلزالة الخطر المعني ، وال يجوز إجراء هذه المعالجة إال بمعرفة  –والتي لم تصل بعد إلى مرحلة البيع للمستهلك والتي ال تستوفي معايير سالمة الغذاء 
  . يئة وليس عن طريق تجار البيع بالتجزئةمسئولي المنشآت الغذائية وتحت اشراف اله

ير السالمة ومعايير االلصحة ويجوز للهيئة سحب عينات من تلك األغذية سحب عينات من تلك األغذية قبل عرضها باألسواق إلجراء التحاليل الالزمة لبيان مطاقتها لمعاي -3
  . ك اآلدميومدى صالحيتها لالستهال) 1(الميكروبيولوجية المنصوص عليها في ملحق 

  تحليل النتائج واتجاهاتها )المادة السابعة(
يهم اتخاذ اإلجراءات القياسية المناسبة في يلتزم مسئولو المنشآت الغذائية بتحليل نتائج االختبارات ، وعند مالحظة وجود أي انحراف يميل نحو اظهار نتائج غير مطابقة ، يتعين عل

  . لتصحيح مسار العملية اإلنتاجية حتى يتسنى منع حدوث أية مخاطر ميكروبيولوجية قد تتسبب في حدوث مخاطر لصحة المستهلكالوقت األمثل ودون تأخير ال مبرر له 

  المتطلبات  Receivingاالستالم  
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وجود اجراء وتعليمات لالستالم "وفقا 
لمواصفة استالم" مع وضع حدود للقبول 

واالحتفاظ بسجالت الرفض للمواد -والرفض 
 غير المطابقة مع توضيح السبب

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  إدارة مستلزمات وخامات اإلنتاج ) 44(المادة 

  : بجب اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لحماية الغذاء من احتمالية تلوثه وفقاً لما يلى
  . المناسبة للغرض المحدد لهااستخدام المواد الخام والمكونات األخرى فقط . أ

تراطات سالمة الغذاء وصالحيته عند شراء المواد الموردة بما في ذلك المكونات الغذائية وفقًا للقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، ويتعين التحقق من مطابقتها لضوابط واش.  ب
  . لضمان جودة مستلزمات وخامات االنتاج، مثل عمليات المراجعةوقد يكون من المناسب لبعض المكونات، إجراء األنشطة المطبقة . الضرورة

والمواد " يُستخدَم قبل تاريخ"عبارة  فحص المواد الخام أو غيرها من المكونات، على سبيل المثال، الفحص البصري لتحديد العبوات التالفة أثناء النقل، أو العبوات التي تحمل. ج
  . درجة حرارة لألغذية المبردة والمجمدة، التخاذ اإلجراء المناسب قبل إجراء عملية التجهيزالمسببة للحساسية المعلنة، أو قياس 

الذي يقوم بدوره بتقديم الشهادة الخاصة  ويمكن إجراء االختبارات المعملية للتحقق من سالمة وصالحية المواد الخام أو المكونات، ويمكن أن تُجرى هذه االختبارات من قبل المورد. د
  . لتحليل، أو قد يقوم المشتري بذلك أو كليهمابا
اصة إذا تبين أن الضوابط المطبقة أثناء عدم قبول أي مادة غذائية موردة من قبل منشأة ما إذا كان من المعروف أنها تحتوي على ملوثات كيميائية أو فيزيائية أو مكروبيولوجية خ. هـ

  . مستوى مقبول عملية الفرز أو التجهيز لن تؤدي إلى خفضها إلى
  ). ما يدخل و يخرج(خضوع الكميات المخزنة من المواد الخام وغيرها من المكونات للتوثيق على نحٍو فعّال . و
  . بيانات المورد وتاريخ االستالم والكمية والمعلومات ذات الصلة: ينبغي الحفاظ على توثيق المعلومات األساسية للمواد الغذائية الموردة مثل. ز
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و وجود قائمة  -وجود اجراء العتماد المورد  

بأسماء موردي المواد الخام والمواد المستلمة 
 مع تمييز المورد المعتمد لدي الهيئة بالقائمة 

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  إدارة مستلزمات وخامات اإلنتاج ) 44(المادة 

  : واإلجراءات الالزمة لحماية الغذاء من احتمالية تلوثه وفقاً لما يلىبجب اتخاذ كافة التدابير 
  . استخدام المواد الخام والمكونات األخرى فقط المناسبة للغرض المحدد لها. أ

مطابقتها لضوابط واشتراطات سالمة الغذاء وصالحيته عند شراء المواد الموردة بما في ذلك المكونات الغذائية وفقًا للقواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، ويتعين التحقق من .  ب
  . وقد يكون من المناسب لبعض المكونات، إجراء األنشطة المطبقة لضمان جودة مستلزمات وخامات االنتاج، مثل عمليات المراجعة. الضرورة

  . المورد وتاريخ االستالم والكمية والمعلومات ذات الصلة بيانات: ينبغي الحفاظ على توثيق المعلومات األساسية للمواد الغذائية الموردة مثل. ز
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جميع موردي المواد المالمسة للغذاء بالمنشأة 

اسطح  -مادة الخزان  -(مواد تعبئة وتغليف 
األدوات البالستيكية ... إلخ) معتمدين  -المعدات 

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  ) 45(المادة ا

  مواد التعبئة والتغليف 
  : يجب أن تتوافر في مواد التعبئة والتغليف الشروط التالية



 
لدى الهيئة القومية لسالمة الغذاء، ومطابقتها 

  الخام غير الغذائيةمع قائمة موردي المواد 
وجود شهادات جودة وصالحية للمواد 

المالمسة للغذاء (اعالن توافق واالختبارات 
 الداعمة).

  . تصميم العبوات والمواد المستخدمة آمنة ومناسبة لالستخدام في تعبئة المنتجات الغذائيةأن يكون . أ
  . الئمأن تكون قادرة علي توفير الحماية المالئمة للغذاء للحد من التلوث إلى أقصى قدر ممكن، ومنع تعرضها للتلف، وتسمح بتوسيمها على نحو م. ب
تخزين الغازات المزمع استخدامها أثناء عمليات التغليف خالية من أي ملوثات سامة وال تشكل أي تهديد لسالمة الغذاء وصالحيته وفقًا لشروط الأن تكون مواد التعبئة والتغليف أو . ج

  . واالستخدام الُمحددة
  . الضرورة أن تكون العبوات التي يُعاد استخدامها، شديدة التحمل على نحٍو مالئم، وسهلة التنظيف، ويمكن تطهيرها عند. د

  المتطلبات  اإلجراءات  

D 67 

وجود خطة سنوية لتدريب و/أو توعية 
األشخاص الذين يتعاملون مع األغذية بشكل 

مباشر أو غير مباشر علي جوانب سالمة 
 -الغذاء بمستوى يتناسب مع مسئولياتهم 

تسجيل وتوثيق  -تحديد االحتياجات التدريبية 
للعاملين بيانات التدريب وتقييم التدريب 

 بالمنشآت الغذائية

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13(مادة 

  : يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي
  : التأكد من القيام بما يأتي -5
والمجاالت ذات العالقة بما يتماشى واألعمال المسندة إليهم وحسب التعليمات التي تصدرها الهيئة في هذا ضمان تدريب العاملين في المنشأة الغذائية في مجال سالمة الغذاء ) ب(

  . الشأن
   . هذا النظام بصفة دائمةحصول المسئولين عن وضع وتطوير إجراءات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على التدريب المناسب في هذا المجال والقيام بتطبيق ) ت(

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
   متطلبات البرامج التدريبية )33(المادة 

  :  عند تحديد نطاق البرامج التدريبية يجب األخذ بعين االعتبار العناصر اآلتية
  .  المنشأةحجم المنشأة الغذائية وطبيعة األنشطة التي تُمارس بها وأنواع األغذية التي يتم إنتاجها في . أ

ات فيزيائية أو كيميائية محتملة أو مسببات طبيعة األخطار المرتبطة بالغذاء، على سبيل المثال، إمكانية استمرار نمو الكائنات الدقيقة الممرضة أو المسببة للتلف به، ووجود ملوث. ب
  . حساسية معروفة

  . تعبئته، بما في ذلك احتمال حدوث التلوثالطريقة التي يتم بها إنتاج الغذاء وتجهيزه والتعامل معه و. ج
  . مدى وطبيعة عملية التجهيز أو اإلعداد اإلضافي الذي يتم القيام به قبل استهالك الغذاء. د
  . الظروف التي سيتم فيها تخزين الغذاء. ه
  . الفترة الزمنية المتوقعة قبل تناول الغذاء. و
  . ة في تجهيز الغذاءاستخدام وصيانة األدوات والمعدات المستخدم. ز
  : ما يتمتع به العاملون من خبرة ومهارات، وبما يتناسب مع المهام المنوطة بهم، وتشمل موضوعات البرامج التدريبية بوجه خاص. ح
  . االشتراطات االساسية لسالمة الغذاء التي تطبق في المنشآت الغذائية§ 
  . وجود ملوثات في الغذاء ليتمكن العاملون من تحديد االنحرافات واتخاذ اإلجراءات الالزمة بما يتناسب مع المهام المنوطة بهم التدابير الخاصة بالمنشآت الغذائية التي تُطبق لمنع§ 
  . أهمية النظافة الشخصية الجيدة، بما في ذلك غسل اليدين بشكل مناسب وارتداء المالبس المناسبة، عند الحاجة، لضمان سالمة الغذاء§ 
  ."ناسبة الواجب اتخاذها عند رصد مشاكل تتعلق بسالمة الغذاءاإلجراءات الم§ 

   مراجعة وتطوير البرامج التدريبية )34(المادة 
على نحٍو فعَّال ئولين لضمان تنفيذ اإلجراءات ينبغي إجراء تقييمات دورية والقيام باإلشراف والتحقق الروتيني لتحديد مدى فعالية برامج التدريب والتوجيه للعاملين والمشرفين والمس

  . في ضوء المهام المنوطة بهم
ائية، على علم ومعرفة بكافة اإلجراءات الالزمة كما ينبغي مراجعة البرامج التدريبية وتحديثها بشكل دوري، وتطبيق األنظمة التي تكفل أن يظل متداولو الغذاء والعاملون بالمنشأة الغذ

  ، واالحتفاظ بالسجالت الخاصة بالدورات التدريبيةللحفاظ على سالمة الغذاء وصالحيته لالستهالك
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وجود اجراء للتعامل مع الحاالت المرضية التي 
  قد تؤثر على سالمة الغذاء

التأكد من خلو العاملين من األمراض التي قد 
تنقل عن طريق الغذاء قبل التوظيف/ وجود 

شهادات صحية سارية لجميع العاملين متداولي 
 وجود سياسة للزائرين -بالمنشأة األغذية 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13(مادة 

  : يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي
  : التأكد من القيام بما يأتي -5
  . المنشأة الغذائية لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول األغذيةتوفير اإلشراف المناسب على متداولي الغذاء العاملين في ) أ(

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  التزامات مشغلي المنشآت الغذائية ) 5(المادة 

األساسية، ويجب عليهم الدراية باألخطار المرتبطة بالمواد الخام والمكونات يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق االشتراطات األساسية لسالمة الغذاء بما في ذلك المتطلبات 
  : أو تداوله، بما يتناسب مع ظروف المنشأة الغذائية من أجل  األخرى، وعلي اإلنتاج أو اإلعداد، والبيئة التي يتم فيها إنتاج الغذاء و

  . ام عملهمالتأكد من أن العاملين مؤهلين حسب مقتضى الحال للقيام بمه. ب



 
  . بناء ثقافة إيجابية خاصة بسالمة الغذاء عن طريق التزامهم بتوفير غذاء آمن وصالح لالستهالك وتشجيع ممارسات سالمة الغذاء المالئمة. د

  النظافة الشخصية  )35(المادة 
والتأكد من إدراك جميع العاملين ألهمية النظافة الشخصية الجيدة وفهم الممارسات التي يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية، 

  . تضمن سالمة الغذاء وصالحيته وااللتزام بها
  : ويتعين على العاملين بالمنشأة الغذائية

  . حاملين الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من األمراض المنتقلة عن طريق الغذاء. أ
  الة الصحية للعاملين الح )36(المادة 

ء، بدخول أي من أماكن تداول الغذاء ينبغي عدم السماح للعاملين المعروف اصابتهم أو المشتبه في إصابتهم بأحد األمراض أو حملهم لعدوى من المحتمل أن تنتقل عن طريق الغذا. أ
  . إذا كان من المحتمل أن يؤدي وجودهم فيها إلى تلوث الغذاء

ية حتى يتسنى ي شخص يُصاب بأي مرض أو تظهر عليه أي أعراض مرضية إبالغ إدارة المنشأة الغذائية بذلك فوراً، ويشمل اإلبالغ اإلخطار باألعراض المرضينبغي على أ.  ب
نية إخضاعهم للفحص الطبي، وتشمل بعض أو إمكا  لإلدارة النظر في مدى ضرورة رصد هذه األعراض ودراسة ضرورة استبعاد العاملين المصابين بها من أماكن تداول الغذاء و

، خروج إفرازات من األذن أو )مثل الدمامل والجروح، وما إلى ذلك(، إسهال، تقيؤ، حمى، التهاب الحلق المصحوب بحمى، التهابات جلدية ظاهرة )الصفراء(اليرقان : تلك األعراض
  . العين أو األنف

  . زمنية محددة بعد زوال األعراض المرضية، أو الحصول على تصريح طبي قبل العودة إلى العمل، وذلك بالنسبة لبعض األمراضقد يكون من المناسب استبعاد العاملين لفترة . ج
، يجب عليهم تغطية م بمواصلة العمليجب عند الضرورة، تكليف العاملين المصابين بجروح، بالعمل في األماكن التي ال يكون فيها تالمس مباشر مع الغذاء، وفي حالة السماح له. د

  . الجروح والقطوع بضمادات مناسبة مقاومة للماء، وحسب مقتضى الحال، ارتداء قفازات
أو التي يمكن اكتشافها  مثل ضمادات ذات ألوان مغايرة يسهل تمييزها مقارنة بالغذاء و(ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم تحول الضمادات ذاتها إلى مصدر للتلوث . ه

  ). باستخدام جهاز الكشف عن المعادن أو أجهزة الكشف باألشعة السينية
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وجود تعليمات (تعليمات لتحديد المالبس 
الواقية لكل منطقة وأماكن استخدامها  و كيفية 

(وجود تعليمات لتحديد  -تنظيفها و تخزينها ) 
وجود  -اماكن التدخين واألكل والشرب) 

 -قطاع المياه تعليمات لحاالت الطوارئ "ان
حدوث ارتجاع للصرف  -انقطاع الكهرباء 

 الصحي داخل المنشأة".

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  التخزين  )22(المادة 

  : يراعي مشغلو المنشآت الغذائية األنواع المختلفة لمرافق التخزين وفقًا لطبيعة الغذاء، وباتخاذ اإلجراءات اآلتية 
ر الغذائية مثل مواد التنظيف، ومواد توفير مرافق كافية ومنفصلة للتخزين اآلمن والصحي للمنتجات والمكونات الغذائية، ومواد تعبئة وتغليف األغذية، والمواد الكيميائية غي. أ

  . التشحيم، والوقود، والمواد الخطرة
  أعمال الصيانة )25(مادة 

إجراء أعمال الصيانة واإلصالح الالزمة للمنشأة لتسهيل القيام ) ب. (الحفاظ علي المنشآت والمعدات في حالة جيدة ) أ: (ما يلي يجب علي مشغلي المنشآت الغذائية مراعاة 
عن وجود شظايا معدنية ، إجراء أعمال الصيانة واإلصالح الالزمة بطريقة تمنع تعرض الغذاء للتلوث ، مثل التلوث الناشئ ) ج(-باالجراءات المتعلقة بأعمال التنظيف والتطهير 

  . وقشور الطالء ، ومخلفات المواد الكيميائية ومواد الخشب والبالستيك والزجاج والورق المستعملة في الصيانة
  )33(مادة 

  أهمية النظافة الشخصية الجيدة بما فى ذلك غسل األيدي و ارتداء المالبس المناسبة ، عند الحاجة ، لضمان سالمة الغذا
  )35(مادة 

  . أرتداء مالبس واقية مناسبة و أغطية الرأس و اللحية و األحذية المناسبة)  ج: (عين علي العاملين بالمنشأة الغذائية يت
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وجود إجراء للشكاوى الواردة  وإبالغ الهيئة 

 عن حاالت التسمم الغذائى

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13(مادة 

  : الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتييلتزم مشغلو المنشآت 
  . التعاون مع الهيئة في تطبيق القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  المبادئ العامة) 2(المادة 

  والعمليات التي يمر بها بين جميع األطراف ذات الصلة لضمان سالمة الغذاء وصالحيته عبر جميع مراحل السلسلة الغذائيةينبغي الحفاظ على استمرار التواصل بشأن الغذاء . د
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وجود إجراءات لتمييز وتتبع المواد الخام 
  والمنتجات الوسطية والنهائية

القدرة على سحب واسترجاع المنتجات غير 
ء المطابقة من الموزعين و االسواق (إجرا

 -تجربة الختبار كفاءة النظام) 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13(مادة 

  : يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي
  . التعاون مع الهيئة في تطبيق القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء

  2020لسنة )  11(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
   لتتبعنظام ا )7المادة (
لألمام في أي نقطة في سلسلة التوريد،  يلتزم مسئولى المنشآت الغذائية بوضع آلية تسمح بتتبع جميع الغذاء المتداول في المنشآة الغذائية خطوة واحدة إلى الوراء وخطوة واحدة. 1

  . ك النهائي، بما في ذلك المواد المضافة للغذاء والمكونات وأي مادة يمكن أن تكون مالمسة للغذاء خالل جميع مراحل التداولباستثناء التوريد للمستهل



 
  : موثقة في الحاالت التاليةنظمة المنشآت الغذائية أمشغلي يتعين أن يكون لدى. 2
  . الغذاءخلة في تصنيع أن تكون دايتوقع أو منها بتوريد الغذاء، أو أي مادة يكون الغرض شركة قامت أو شخص تحديد أي . أ

  إليهامنتجاتهم تحديد أي منشأت غذائية تم توزيع . ب
  . تقديم هذه المعلومات إلى الهيئة، بناء علي طلبها أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك. ج
  واسترجاع الغذاء  سحب  )8المادة (
وجودة الغذاء، أو بطلب من الهيئة وتلتزم سالمة ذي تتداوله غير مطابق لمتطلبات لد بأن الغذاء ابب لالعتقاـــلديها سآت الغذائية بسحب واسترجاع الغذاء إذا رأت أو تقوم المنش. 1

  : باالتى
  . متداولة لهذا الغذاءلة المنشأة الغذائية  اعن سيطرالسوق واخطار الهيئة، إذا طرح الغذاء المعنى وخرج من واسترجاع الغذاء سحب الشروع فورا في إجراءات  . أ

  . الغذاء المعنى لتي يشكلها المخاطر اتقليل أو لتجنب الهيئة بشأن االجراءات الواجب اتخاذها لتنسيق مع التعاون وا. ب
  . األسواق، وللهيئة إبالغ جهاز حماية المستهلكمن ترجاع منتجاتها لسحب واسقيق ل ودعلى نحو فعاإبالغ المستهلك . ج

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  المبادئ العامة) 2(المادة 

  وصالحيته عبر جميع مراحل السلسلة الغذائيةينبغي الحفاظ على استمرار التواصل بشأن الغذاء والعمليات التي يمر بها بين جميع األطراف ذات الصلة لضمان سالمة الغذاء . د
  االستعداد إلجراءات استرجاع وسحب المنتج من السوق ) 49(المادة 

  : يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية اتخاذ ما يلى
وتساهم . هلكون لذلك المنتج إلى مشغلي المنشآت الغذائيةأو إعادة المست إعداد خطة عملية السترجاع وسحب أي منتج غذائي من األسواق قد يُشكل خطًرا على الصحة العامة و. أ

  . إجراءات التتبع التي يعتمدها المنتج في فاعلية وسرعة تنفيذ عمليات االسترجاع والسحب إذا اقتضى الحال
جات األخرى التي يتم إنتاجها في ظل ظروف مماثلة والتي قد عند استرجاع منتج ما بسبب احتمالية وجود أخطار قد تمثل مخاطر مباشرة على الصحة، ينبغي إجراء تقييم للمنت. ب

  . تُشكل أيًضا خطًرا على الصحة العامة لتحديد مدى سالمتها، وقد يتطلب األمر استرجاعها أيًضا
ب أو استرجاعه من حوزة المستهلك، وأخذ التدابير الالزمة تقديم التقارير إلى الهيئة والنظر في اصدار التحذيرات العامة في الحاالت التي قد أصبح فيها منتج ما خاضع ألمر سح. ج

  . لسحبه من األسواق
  . توثيق إجراءات استرجاع المنتجات وحفظها وتعديلها عند الضرورة بناًء على نتائج التحقق الميداني الذي يجرى بشكل دوري. د
ساليب التحفظ عليها في ظروف آمنة لحين إعدامها، أو استخدامها ألغراض أخرى بخالف االستهالك وضع تدابير خاصة بالمنتجات التي يتم سحبها أو إرجاعها بما في ذلك أ. ه

ولة، وذلك في الحاالت التي تسمح فيها اآلدمي، أو التوصل إلى أنها منتجات آمنة لالستهالك اآلدمي، أو إعادة تجهيزها على نحٍو يؤدي إلى خفض مستوى األخطار إلى مستويات مقب
  . ذلكالهيئة ب

  . االحتفاظ بمعلومات موثقة عن األسباب الداعية السترجاع المنتجات ونطاقه واإلجراءات التصحيحية المتخذة. و
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وجود خطة موثقة للنظافة و التطهير لجميع 
األماكن بالمنشأة والمعدات واالدوات (بما في 
ذلك خزانات المياه) مع  وجود سجالت نظافة 

 النظافة الدوريةموضح عليها مواعيد 

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  إجراءات وطرق التنظيف والتطهير  في المنشأة )26(المادة 

  : يجب على مشغلي المنشآت الغذائية مراعاة ما يلي
المسببة للحساسية، وتستند طرق ومواد التنظيف الالزمة على طبيعة المنشآت الغذائية ونوع أن يزيل التنظيف بقايا الغذاء واألوساخ التي قد تكون مصدًرا للتلوث، بما في ذلك المواد . أ

  . الغذاء والسطح المراد تنظيفه، وإذا استلزم األمر القيام بالتطهير عقب عملية التنظيف، وال سيما لألسطح المالمسة للغذاء
المثال يمكن أن يؤدي الرذاذ الناتج عن عملية الغسيل برشاشات الماء المضغوط إلى حدوث تلوث من األماكن أن ال تؤدي إجراءات التنظيف إلى تلوث الغذاء، فعلى سبيل . ب

  . المتسخة، مثل األرضيات والمصارف لينتشر على مساحات واسعة ويلوث األسطح المالمسة للغذاء أو الغذاء المكشوف
  . لألسطح المالمسة للغذاء في أماكن إعداده وتخزينه القيام بأعمال النظافة باستخدام مواد التنظيف المناسبة. ج
تركيز المواد الكيميائية المستخدمة في التعامل مع مواد التنظيف والتطهير الكيميائية واستخدامها بعناية وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة، على سبيل المثال، أن يكون مستوى . د

كما يجب أن يتم تخزين هذه المواد في أماكن منفصلة بعيدًا عن الغذاء، وفي عبوات أو حاويات محددة بوضوح يسهل التعرف عليها  . التطهير وزمن االستعمال مناسبًا لالستخدام
  . لتجنب تعرض الغذاء للتلوث

لمثال استخدام معدات وأدوات مختلفة عند تنظيف استخدام معدات وأدوات تنظيف مختلفة مع تصميمها بالشكل المناسب لالستخدام في مناطق التنظيف المختلفة، على سبيل ا. هـ
  . األسطح المالمسة للغذاء واألسطح غير المالمسة له

ل دوري حتى ال تصبح مصدًرا تخزين معدات التنظيف في مكان مناسب وعلى نحٍو يمنع حدوث التلوث، وينبغي المحافظة على نظافة معدات التنظيف وصيانتها واستبدالها بشك. و
  . عرضّي لألسطح أو الغذاءللتلوث ال

  . عدم تخزين مواد التنظيف والتطهير في عبوات تعبئة المنتجات الغذائية بأي حال من األحوال. ز
  : وتشمل إجراءاته، حسب مقتضى الحال: التنظيف الرطب. ح
  . إزالة البقايا المرئية من األسطح § 
  . استخدام محلول منظف مناسب لتفكيك األتربة  الملتصقة§ 
  . إلزالة المواد غير الملتصقة وبقايا الُمنظفات) مياه ساخنة، حسب مقتضى الحال(الشطف باستخدام مياه § 



 
ستنادًا إلى أساس علمي، عدم ضرورة إجراء عملية تطهير كيميائي  عقب القيام بعملية التنظيف ثم يتم الشطف بعد ذلك، عند الضرورة، ما لم تُحدد تعليمات الشركة المصنعة، ا§ 

  . إجراء عملية الشطف
  : عمليات التنظيف األخرى. ط

التي ال يتم فيها استخدام المياه والطرق  يمكن استعمال عمليات تنظيف تعتمد على أساليب مختلفة مثل استخدام الحرارة أو الكشط أو الهواء المندفع أو الشفط أو غير ذلك من الطرق
  . ألحماضالكيمائية باستخدام المنظفات أو القلويات أو ا

  . ي اثناء عمليات تجهيز الغذاءوينصح باستعمال طرق التنظيف الجافة إلزالة البقايا والمخلفات إذا كان استعمال المياه يساهم في احتمالية حدوث التلوث الميكروبيولوج
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وجود تعليمات موضح بها كيفية تنظيف (جميع 

األسطح الداخلية المالمسة لألغذية في جميع 
 المعدات الثابتة )أجزاء 

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  إجراءات وطرق التنظيف والتطهير  في المنشأة )26(المادة 

  : يجب على مشغلي المنشآت الغذائية مراعاة ما يلي
المسببة للحساسية، وتستند طرق ومواد التنظيف الالزمة على طبيعة المنشآت الغذائية ونوع أن يزيل التنظيف بقايا الغذاء واألوساخ التي قد تكون مصدًرا للتلوث، بما في ذلك المواد . أ

  . الغذاء والسطح المراد تنظيفه، وإذا استلزم األمر القيام بالتطهير عقب عملية التنظيف، وال سيما لألسطح المالمسة للغذاء
المثال يمكن أن يؤدي الرذاذ الناتج عن عملية الغسيل برشاشات الماء المضغوط إلى حدوث تلوث من األماكن أن ال تؤدي إجراءات التنظيف إلى تلوث الغذاء، فعلى سبيل . ب

  . المتسخة، مثل األرضيات والمصارف لينتشر على مساحات واسعة ويلوث األسطح المالمسة للغذاء أو الغذاء المكشوف
  . لألسطح المالمسة للغذاء في أماكن إعداده وتخزينه القيام بأعمال النظافة باستخدام مواد التنظيف المناسبة. ج
تركيز المواد الكيميائية المستخدمة في التعامل مع مواد التنظيف والتطهير الكيميائية واستخدامها بعناية وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة، على سبيل المثال، أن يكون مستوى . د

كما يجب أن يتم تخزين هذه المواد في أماكن منفصلة بعيدًا عن الغذاء، وفي عبوات أو حاويات محددة بوضوح يسهل التعرف عليها  . التطهير وزمن االستعمال مناسبًا لالستخدام
  . لتجنب تعرض الغذاء للتلوث

المثال استخدام معدات وأدوات مختلفة عند تنظيف استخدام معدات وأدوات تنظيف مختلفة مع تصميمها بالشكل المناسب لالستخدام في مناطق التنظيف المختلفة، على سبيل . هـ
  . األسطح المالمسة للغذاء واألسطح غير المالمسة له

ل دوري حتى ال تصبح مصدًرا تخزين معدات التنظيف في مكان مناسب وعلى نحٍو يمنع حدوث التلوث، وينبغي المحافظة على نظافة معدات التنظيف وصيانتها واستبدالها بشك. و
  . لعرضّي لألسطح أو الغذاءللتلوث ا

  . عدم تخزين مواد التنظيف والتطهير في عبوات تعبئة المنتجات الغذائية بأي حال من األحوال. ز
  : وتشمل إجراءاته، حسب مقتضى الحال: التنظيف الرطب. ح
  . إزالة البقايا المرئية من األسطح § 
  . استخدام محلول منظف مناسب لتفكيك األتربة  الملتصقة§ 
  . إلزالة المواد غير الملتصقة وبقايا الُمنظفات) مياه ساخنة، حسب مقتضى الحال(الشطف باستخدام مياه  §

ستنادًا إلى أساس علمي، عدم ضرورة إجراء عملية تطهير كيميائي  عقب القيام بعملية التنظيف ثم يتم الشطف بعد ذلك، عند الضرورة، ما لم تُحدد تعليمات الشركة المصنعة، ا§ 
  . إجراء عملية الشطف

  : عمليات التنظيف األخرى. ط
التي ال يتم فيها استخدام المياه والطرق  يمكن استعمال عمليات تنظيف تعتمد على أساليب مختلفة مثل استخدام الحرارة أو الكشط أو الهواء المندفع أو الشفط أو غير ذلك من الطرق

  . ألحماضالكيمائية باستخدام المنظفات أو القلويات أو ا
  . ي اثناء عمليات تجهيز الغذاءوينصح باستعمال طرق التنظيف الجافة إلزالة البقايا والمخلفات إذا كان استعمال المياه يساهم في احتمالية حدوث التلوث الميكروبيولوج
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وجود اجراء لعمل االختبارات الالزمة للتحقق 
من كفاءة عملية التنظيف والتطهير (اخذ 

أماكن مختلفة داخل خط اإلنتاج مسحات من 
األسطح  -أيدى العمال  -مثل "األبواب 

اخنبار المتبقي من الحمض  -المالمسة للغذاء" 
 واالحتفاظ بنتائج االختبارات -او القلوي) 

  2020لسنة ) 11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
   متابعة تطبيق وتوثيق إجراءات التنظيف والتطهير )27(المادة 

  : يجب على مشغلي المنشآت الغذائية القيام بما يلي
  : مقتضى الحال، والتي تحدد متابعة تطبيق إجراءات التنظيف والتطهير للتأكد من مدى فعاليتها، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام إجراءات التنظيف والتطهير المكتوبة، حسب. أ

  . األماكن والمعدات واألدوات التي سيتم تنظيفها وتطهيرها§ 
  . مسئولية القيام بمهام معينة§ 
  . طرق التنظيف والتطهير وعدد مرات إجرائه§ 
  . أنشطة المتابعة والتحقق§ 

، ويعتمد نوع المتابعة التحقق بشكل دوري من إجراءات التنظيف والتطهير عن طريق عمليات الفحص البصري وعمليات المراجعة لضمان تطبيق اإلجراءات على نحٍو صحيح.  أ
وتركيز المطهر وغيرها من المعايير طبيعة هذه اإلجراءات، إال أنها من الممكن أن تشمل الرقم الهيدروجيني، ودرجة حرارة المياه، وقابلية التوصيل، وتركيز عامل التنظيف، على 

  . المهمة لضمان تنفيذ برنامج التنظيف والتطهير على النحو الذي ُصمم له والتحقق من مدى فعاليته
اع مختلفة من الكائنات الحية ع تعليمات الشركة المصنعة للمساعدة في ضمان أن المطهرات المستخدمة فعَّالة ومناسبة، ويمكن النظر في دورة المطهرات لضمان تثبيط أنوإتبا. ب

  . الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات
مثل اجراء مسحات اختبار البروتين والمواد المسببة للحساسية، أو إجراء (مسة للغذاء وإخضاعها لالختبار اتخاذ التدابير الالزمة لسحب العينات من البيئة المحيطة واألسطح المال. ج



 
  . للمساعدة في التحقق من مدى فاعلية تطبيق برامج التنظيف والتطهير، وأنه يتم تطبيقها على نحٍو صحيح) اختبار ميكروبيولوجي للكائنات الدالة على وجودها

  . ءات التنظيف والتطهير على نحٍو منتظم وتكييفها لتعكس أي تغييرات تطرأ في الظروف وتوثيقها حسب مقتضى الحالمراجعة إجرا. د
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 -وصف المنتج  -تحديد فريق سالمة الغذاء 

تحديد مسار  -وتحديد االستخدام المقصود 
 التدفق والتأكد منه

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
ر جميع مراحل تداول الغذاء داخل التأكد من استيفاء األغذية لالشتراطات التي يحددها القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء، والتي تتصل بأعمال هذه المنشآت عب -2

  يشرفون عليها، كما يجب عليهم التحقق من االلتزام بهذه االشتراطات وتوافر المعايير والضوابط البيئية.المؤسسات التي 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3

  (أ) المعايير المكروبيولوجية الخاصة بالمواد الغذائية والتي يتم وضعها وتحديدها وفق النظام الذي تعتمده الهيئة.
  لغذاء.(ب) األخذ باإلجراءات الالزمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض تحقيق األهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة ا

  (ج) متطلبات التحكم في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. 
دة والمجمدة.     (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ

  هذه اإلجراءات. وضع وتطبيق إجراء أو إجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة "هاسب"، مع االستمرار في تطبيق  -4
  2020)  لسنة 11قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم (

    HACCPرجة لحالتحكم ونقاط المخاطر اتحليل ) مبادئ 6(المادة 
  ...  HACCPلحرجة  التحكم ط ااـــنقولمخاطر اتحليل دئ اـــلى مبإتند ـــئمة تس.يلتزم مغلو المنشآت الغذائية بتطبيق تدابير وقائية دا1

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) المبادئ العامة2المادة (

 تطبيق برنامج سالمة غذاء يضمن استيفاء المنشأة الغذائية للمتطلبات األساسية لسالمة الغذاء الُمتداول، كجزء من االشتراطات األساسيةأ. يجب على جميع مشغلي المنشآت الغذائية 
  جود الملوثات إلى أقصى قدر ممكن.لسالمة الغذاء والتي تشمل المتطلبات األساسية، والتدابير الوقائية ووسائل التتبع والتي تضمن الحد من و

   ) التزامات مشغلي المنشآت الغذائية5المادة (
ألخطار المرتبطة بالمواد الخام والمكونات يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق االشتراطات األساسية لسالمة الغذاء بما في ذلك المتطلبات األساسية، ويجب عليهم الدراية با

  تم فيها إنتاج الغذاء و/ أو تداوله، بما يتناسب مع ظروف المنشأة الغذائية من أجل:األخرى، وعلي اإلنتاج أو اإلعداد، والبيئة التي ي
  أ. التأكد من أن المنشأة الغذائية مؤهلة إلنتاج الغذاء المقصود.

  ج. إعداد العمليات التي توافر غذاًء آمنًا ومناسبًا لالستخدام المقصود منه، وتنفيذها والتحقق من فاعليتها. 
  ممارسات سالمة الغذاء المالئمة. ثقافة إيجابية خاصة بسالمة الغذاء عن طريق التزامهم بتوفير غذاء آمن وصالح لالستهالك وتشجيع د. بناء 
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خطة عامة دقيقة لتحليل المخاطر وجود 
) وتحديثها يائية ، الميكروبية ، الكيميائيةالفيز(

وجود نظام فعال لتحليل مصادر  - باستمرار
 الخطر ونقاط التحكم الحرجة 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
ريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء، والتي تتصل بأعمال هذه المنشآت عبر جميع مراحل تداول الغذاء داخل التأكد من استيفاء األغذية لالشتراطات التي يحددها القانون والتش -2

  المؤسسات التي يشرفون عليها، كما يجب عليهم التحقق من االلتزام بهذه االشتراطات وتوافر المعايير والضوابط البيئية. 
  التدابير الصحية التالية، وفقاً لطبيعة المنتج: -3
  أ) المعايير المكروبيولوجية الخاصة بالمواد الغذائية والتي يتم وضعها وتحديدها وفق النظام الذي تعتمده الهيئة.(

  لغذاء.(ب) األخذ باإلجراءات الالزمة للوصول إلى المستويات المحددة بغرض تحقيق األهداف المرجوة من القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة ا
  م في درجات الحرارة السارية على المواد الغذائية. (ج) متطلبات التحك

دة والمجمدة.    (د) الحفاظ على سلسلة برودة األغذية الُمبرَّ
  هذه اإلجراءات. وضع وتطبيق إجراء أو إجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة "هاسب"، مع االستمرار في تطبيق  -4

  2020)  لسنة 11مجلس إدارة الهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم (قرار 
    HACCPلحرجة التحكم ونقاط المخاطر اتحليل ) مبادئ 6(المادة 

  تي :األتشمل والتي   HACCPلحرجة  التحكم ط ااـــنقولمخاطر اتحليل دئ اـــلى مبإتند ـــئمة تس.يلتزم مغلو المنشآت الغذائية بتطبيق تدابير وقائية دا1
  ت مقبولة. لى مستوياإتقليصها أو لتها أو إزامخاطر يجب منعها أي تحديد . أ

  ت مقبولة. لى مستوياإتقليله أو خطر أي على أو للقضاء لمنع الرقابة ضرورية فيها ن وـــلتي تكالخطوة أو الخطوات افي الحرجة لتحكم . تحديد نقاط اب
  األخطار المحددة.تقليص أو لة أو إزالمنع القبول أوعدم القبول لتي تفصل بين اة لحرجالتحكم ط اضحة في نقاود واضع حدج. و
  الحرجةلتحكم ط اصد فعالة في نقااءات رجرإتنفيذ وضع د. و
  السيطرةلحرجة ليست تحت التحكم انقطة أن لى إلرصد اتصحيحية عندما يشير اءات جرإضع ه. و
  ج.-تطبيق البنود الواردة اعاله من أن للتحقق مم تنفيذها بانتظاتم ياجراءات ضع و. و

  و) أعاله.  -وحجم المنشأة الغذائية إلثبات التطبيق الفعال للمبادئ المحددة من البنود (أ تتناسب مع طبيعة ز. وضع نماذج وإعداد سجالت 
  إنتاجهحل امرحلة من مرأو فى أي لمنتج اتعديل على أ رـعندما يط. يجب على المنشأة الغذائية مراجعة التدابير واالجراءات والقيام بالتتغييرات الالزمة 2
  المنشآت الغذائية:. ينبغي على مشغلي 3



 
  كلما اقتضى ذلك. 2و 1ورد بالبنود بما التزام  مشغلي المنشآت الغذائية بدليل على أ. إخطار وموافاة الهيئة 

  ثة بشكل دوري. االجراءات بشكل دقيق ومحدتصف أو سجالت  ثائق أن أي ولتأكد من ب. ا
  ج. االحتفاظ بأي وثائق وسجالت لمدة عام على األقل من تاريخ انتهاء فترة صالحية المنتج.

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
  ) المبادئ العامة2المادة (

أة الغذائية للمتطلبات األساسية لسالمة الغذاء الُمتداول، كجزء من االشتراطات األساسية أ. يجب على جميع مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق برنامج سالمة غذاء يضمن استيفاء المنش
  مكن.لسالمة الغذاء والتي تشمل المتطلبات األساسية، والتدابير الوقائية ووسائل التتبع والتي تضمن الحد من وجود الملوثات إلى أقصى قدر م

ذاء لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديالت عليها، ويجب أن يتم ذلك بشكل دوري أو متى حدث تغيير كبير يمكن أن يؤثر ج. ينبغي مراجعة األنظمة الخاصة بسالمة الغ
  ديدة، معرفة علمية جديدة).ديد، معدات جعلى األخطار المحتمل حدوثها و/أو تدابير التحكم الخاصة بالمنشأة الغذائية (على سبيل المثال، إدخال عملية جديدة، مكون جديد، منتج ج

   ) التزامات مشغلي المنشآت الغذائية5المادة (
ألخطار المرتبطة بالمواد الخام والمكونات يتعين على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق االشتراطات األساسية لسالمة الغذاء بما في ذلك المتطلبات األساسية، ويجب عليهم الدراية با

  أو اإلعداد، والبيئة التي يتم فيها إنتاج الغذاء و/ أو تداوله، بما يتناسب مع ظروف المنشأة الغذائية من أجل:األخرى، وعلي اإلنتاج 
  أ. التأكد من أن المنشأة الغذائية مؤهلة إلنتاج الغذاء المقصود.

  قق من فاعليتها. ج. إعداد العمليات التي توافر غذاًء آمنًا ومناسبًا لالستخدام المقصود منه، وتنفيذها والتح
  ة.د. بناء ثقافة إيجابية خاصة بسالمة الغذاء عن طريق التزامهم بتوفير غذاء آمن وصالح لالستهالك وتشجيع ممارسات سالمة الغذاء المالئم

   ) المواصفات المكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية ومسببات الحساسية39المادة (
وال سيما تحديد مصادر الخطر الممكنة والمتعلقة بالمواد الخام والمكونات الغذائية استعانة بقرارات الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات سالمة الغذاء يجب االستعداد لعمليات اإلنتاج ب

ه التدابير إلى مبادئ علمية سليمة، وأن تنص، حسب المتطلبات المكروبيولوجية أو الفيزيائية أو الكيميائية. ويمكن لمشغلي األغذية االستعانة بتدابير وقائية إضافية على أن تستند هذ
لمواد الخام والمكونات األخرى مناسبة مقتضى الحال، على معايير سحب العينات وطرق التحليل والحدود المقبولة وإجراءات المتابعة، ويمكن أن تساعد هذه التدابير في ضمان أن ا

  الملوثات في األغذية إلى أدنى حد ممكن. لالستخدام في الغرض المحدد لها، وأنه تم خفض مستوى
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وضع إجراءات تصحيحية و تسجيل حاالت 
الحيود التي تحدث  و كيفية معالجتها و 

االحتفاظ بسجالت التخلص من المنتجات التالفة 
 كاجراء للتحقق

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  هذه اإلجراءات. وضع وتطبيق إجراء أو إجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة "هاسب"، مع االستمرار في تطبيق  -4

  2020)  لسنة 11لسالمة الغذاء رقم ( قرار مجلس إدارة الهيئة القومية
    HACCPلحرجة التحكم ونقاط المخاطر اتحليل ) مبادئ 6(المادة 

  األتي :تشمل والتي   HACCPلحرجة  التحكم ط ااـــنقولمخاطر اتحليل دئ اـــلى مبإتند ـــئمة تس.يلتزم مغلو المنشآت الغذائية بتطبيق تدابير وقائية دا1
  ت مقبولة. لى مستوياإتقليصها أو لتها أو إزايجب منعها مخاطر أي تحديد . أ

  ت مقبولة. لى مستوياإتقليله أو خطر أي على أو للقضاء لمنع الرقابة ضرورية فيها ن وـــلتي تكالخطوة أو الخطوات افي الحرجة لتحكم . تحديد نقاط اب
  األخطار المحددة.تقليص أو لة أو إزالمنع عدم القبول القبول أولتي تفصل بين الحرجة التحكم ط اضحة في نقاود واضع حدج. و
  الحرجةلتحكم ط اصد فعالة في نقااءات رجرإتنفيذ وضع د. و
  السيطرةلحرجة ليست تحت التحكم انقطة أن لى إلرصد اتصحيحية عندما يشير اءات جرإضع ه. و
  ج.-اله من أتطبيق البنود الواردة اعللتحقق من م تنفيذها بانتظاتم ياجراءات ضع و. و

  و) أعاله.  -وحجم المنشأة الغذائية إلثبات التطبيق الفعال للمبادئ المحددة من البنود (أ تتناسب مع طبيعة ز. وضع نماذج وإعداد سجالت 
  إنتاجهحل امرحلة من مرى أي أو فلمنتج اتعديل على أ رـعندما يط. يجب على المنشأة الغذائية مراجعة التدابير واالجراءات والقيام بالتتغييرات الالزمة 2
  المنشآت الغذائية:. ينبغي على مشغلي 3

  كلما اقتضى ذلك. 2و 1ورد بالبنود بما التزام  مشغلي المنشآت الغذائية بدليل على أ. إخطار وموافاة الهيئة 
  االجراءات بشكل دقيق ومحدثة بشكل دوري. تصف أو سجالت  ثائق أن أي ولتأكد من ب. ا

  اظ بأي وثائق وسجالت لمدة عام على األقل من تاريخ انتهاء فترة صالحية المنتج.ج. االحتف
  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (

   ) المواصفات المكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية ومسببات الحساسية39المادة (
الممكنة والمتعلقة بالمواد الخام والمكونات الغذائية استعانة بقرارات الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات سالمة الغذاء وال سيما يجب االستعداد لعمليات اإلنتاج بتحديد مصادر الخطر 

دئ علمية سليمة، وأن تنص، حسب لتدابير إلى مباالمتطلبات المكروبيولوجية أو الفيزيائية أو الكيميائية. ويمكن لمشغلي األغذية االستعانة بتدابير وقائية إضافية على أن تستند هذه ا
لمواد الخام والمكونات األخرى مناسبة مقتضى الحال، على معايير سحب العينات وطرق التحليل والحدود المقبولة وإجراءات المتابعة، ويمكن أن تساعد هذه التدابير في ضمان أن ا

  ية إلى أدنى حد ممكن.لالستخدام في الغرض المحدد لها، وأنه تم خفض مستوى الملوثات في األغذ
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وجود دراسة علمية لتحديد المخاطر من البيئة  

المحيطة وإجراءات التحكم المتخذه في حال 

   2019لسنة  412قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
  )13مادة (

  يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية والعاملون في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء باآلتي: 
  شآت عبر جميع مراحل تداول الغذاء داخل التأكد من استيفاء األغذية لالشتراطات التي يحددها القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء، والتي تتصل بأعمال هذه المن -2



 
 -منطقة زراعية  -وجود مصدر خطر"مصرف 

منطقة صناعية ووجود  -طفح للصرف الصحي 
منطقة تجميع مخلفات  -انبعاث دخان او ذرات 

  ... إلخ"

  2020)  لسنة 11ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (
   ) التزامات مشغلي المنشآت الغذائية5المادة (

خطار المرتبطة بالمواد الخام والمكونات أليتعين على مشغلي المنشآت الغذائية تطبيق االشتراطات األساسية لسالمة الغذاء بما في ذلك المتطلبات األساسية، ويجب عليهم الدراية با
  األخرى، وعلي اإلنتاج أو اإلعداد، والبيئة التي يتم فيها إنتاج الغذاء و/ أو تداوله، بما يتناسب مع ظروف المنشأة الغذائية من أجل:

  صود.أ. التأكد من أن المنشأة الغذائية مؤهلة إلنتاج الغذاء المق
  ، وتنفيذها والتحقق من فاعليتها.غذاًء آمنًا ومناسبًا لالستخدام المقصود منه فرج. إعداد العمليات التي تو

   ) موقع المنشآت الغذائية12المادة (
  يجب أن يتوافر في موقع المنشآة الغذائية المتطلبات اآلتية: 

  أ. أن يكون الموقع مناسباً.
  الغذاء أو صالحيته، وحيثما ال يمكن التحكم في األخطار عن طريق اتخاذ تدابير معقولة.ب. أن تكون بعيدة عن المناطق التي يوجد بها تهديدًا لسالمة 

  ج. أن تكون بعيدة عن المناطق الملوثة بيئيًا ومواقع األنشطة الصناعية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تلوث الغذاء.
  د. أن تكون بعيدة عن المناطق المعرضة للفيضانات.

  عن المناطق الموبوءة باآلفات.ه. أن تكون بعيدة 
  و. أن تكون بعيدة عن المناطق التي ال يمكن إزالة النفايات الصلبة أو السائلة منها على نحو فعَّال.

   ) المواصفات المكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية ومسببات الحساسية39المادة (
مكنة والمتعلقة بالمواد الخام والمكونات الغذائية استعانة بقرارات الهيئة فيما يتعلق بمتطلبات سالمة الغذاء وال سيما يجب االستعداد لعمليات اإلنتاج بتحديد مصادر الخطر الم

علمية سليمة، وأن تنص، حسب لتدابير إلى مبادئ المتطلبات المكروبيولوجية أو الفيزيائية أو الكيميائية. ويمكن لمشغلي األغذية االستعانة بتدابير وقائية إضافية على أن تستند هذه ا
لمواد الخام والمكونات األخرى مناسبة مقتضى الحال، على معايير سحب العينات وطرق التحليل والحدود المقبولة وإجراءات المتابعة، ويمكن أن تساعد هذه التدابير في ضمان أن ا

  إلى أدنى حد ممكن.لالستخدام في الغرض المحدد لها، وأنه تم خفض مستوى الملوثات في األغذية 
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اجراء مراجعة داخلية وفقا لمتطلبات الهيئة 
و االحتفاظ بنماذج اإلجراءات  -وقائمة الفحص 

مع  -التصحيحية الخاصة بمأموريات الهيئة 
وضع خطة لإلجراءات التصحيحية لمالحظات 
الهيئة او المالحظات اثناء المراجعة الداخلية 

  بواسطة المنشأة

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
   المبادئ العامة) 2المادة (

متى حدث تغيير كبير يمكن أن يؤثر ينبغي مراجعة األنظمة الخاصة بسالمة الغذاء لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديالت عليها، ويجب أن يتم ذلك بشكل دوري أو  د.
  رفة علمية جديدة).حدوثها و/أو تدابير التحكم الخاصة بالمنشأة الغذائية (على سبيل المثال، إدخال عملية جديدة، مكون جديد، منتج جديد، معدات جديدة، مععلى األخطار المحتمل 

  بشأن القواعد الفنية الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية 2021لسنة  1قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 
  اشتراطات عامة )دة الثالثةالما(
المستخدمة في انتاج المواد الغذائية تمكن على مسئولي المنشآت الغذائية ضمان أن إنتاج المواد الغذائية، في كل مرحلة من اإلنتاج بما في ذلك توريد الخامات ومستلزمات اإلنتاج  -1

ولتحقيق هذا الغرض، ) 2(وملحق ) 1(الصلة المنصوص عليها في الملحق من الوصول إلى أهداف الصحة والسالمة المنصوص عليها عند المطابقة للمعايير الميكروبيولوجية ذات 
اذ التدابير الالزمة فيما يتعلق بهذا الشأن يتعين على مسئولي المنشآت الغذائية في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والتجهيز والتوزيعوالعرض والتداول بما في ذلك البيع بالتجزئة اتخ

  : جنباً إلى جنب مع تطبيق الممارسات الصحية الجيدة لضمان ما يلي (HACCP(على مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة كجزء من اإلجراءات القائمة 
ملية االنتاجة طبقا لنظام تحليل العأن توريد المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج والمواد الغذائية وتداولها وتجهيزها وحفظها يجرى بطريقة تستوفي المعايير الصحية الخاصة ب) أ(

  )HACCP(المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة 
م التي يمكن توقعها على نحو أن معايير سالمة الغذاء المطبقة طوال فترة سريان الصالحية الخاصة بالمنتجات يمكن استيفاؤها في ظل ظروف التوزيع والتخزين واالستخدا) ب(

  . المنشأة الغذائية ومسجلة على بطاقة العبوةمطابق والمحددة مسبقاً من 
لصالحية طبقا لمعايير اإلنتاج الجديد يلتزم مسئولو المنشآت الغذائية المسئولون عن تصنيع المنتج ، بتتبع جميع الخطوات بغرض التحقق من مدى االمتثال للمعيار طوال فترات ا -2

 Listeria monocytogenesبطاقة العبوات ، وينطبق هذا بصفة خاصة على األغذية الجاهزة التي تعزز نمو بكتيريا  وفي ظل ظروف التوزيع والتخزين واالستخدام ومسجلة على
  . والتي قد تتسبب في تعريض الصحة العامة وصحة المستهلك لخطر اإلصابة بهذه البكتيريا أو أنواع من الكائنات المرضية األخرى

  النتائج غير المطابقة )المادة السادسة(
غير مطابقة ، يتعين على مسئولي المنشآت الغذائية اتخاذ التدابير الالزمة ) 1(عندما تكون نتائج عملية االختبار للكشف عن مدى التطابق مع المعايير المنصوص عليها في الملحق  -1

تحديد نقاط التحكم الحرجة أو اتخاذ أي تدابير أخرى الزمة لحماية صحة إلى جانب األجراءات التصحيحية األخرى الموضحة في اجراءاتهم القائمة على نظام تحليل المخاطر و
ير المطابقة ، وذلك لمنع تكرار التلوث المستهلكين ، إضافة إلى ذلك ، يجب على مسئولي المنشآت الغذائية اتخاذ تدابير لتحديد السبب أو األسباب التي أدت إلى ظهور النتائج غ

مطبقة للرقابة  ز أن تتضمن هذه التدابير تعديالً لإلجراءات المستندة إلى نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة أو أيه تدابير أخرى معتمدةالميكروبي غير المقبول ، ويجو
  . على النظام الصحي لألغذية 

، يتعين اتخاذ اإلجراءات المناسبة لكل حالة مثل سحب ) 1(نصوص عليها في ملحق عند ظهور نتائج غير مطابقة بعد إجراء االختبارات للتأكد من تطبيق معايير سالمة الغذاء الم -2
 –جهيزات على المنتجات المطروحة للتداول المنتج أو مجموعة السلع الغذائية واسترجاعها من األسواق ، إعادة التصدير أو خالفه ، وعلى الرغم من ذلك ، يجوز اجراء مزيداً من الت

عن طريق معالجتها بطريقة ما إلزالة الخطر المعني ، وال يجوز إجراء هذه المعالجة إال بمعرفة  –والتي لم تصل بعد إلى مرحلة البيع للمستهلك والتي ال تستوفي معايير سالمة الغذاء 
  . مسئولي المنشآت الغذائية وتحت اشراف الهيئة وليس عن طريق تجار البيع بالتجزئة

ة ومعايير االلصحة يئة سحب عينات من تلك األغذية سحب عينات من تلك األغذية قبل عرضها باألسواق إلجراء التحاليل الالزمة لبيان مطاقتها لمعايير السالمويجوز لله -3



 
  . ومدى صالحيتها لالستهالك اآلدمي) 1(الميكروبيولوجية المنصوص عليها في ملحق 

  هاتحليل النتائج واتجاهات )المادة السابعة(
يهم اتخاذ اإلجراءات القياسية المناسبة في يلتزم مسئولو المنشآت الغذائية بتحليل نتائج االختبارات ، وعند مالحظة وجود أي انحراف يميل نحو اظهار نتائج غير مطابقة ، يتعين عل

  . مخاطر ميكروبيولوجية قد تتسبب في حدوث مخاطر لصحة المستهلك الوقت األمثل ودون تأخير ال مبرر له لتصحيح مسار العملية اإلنتاجية حتى يتسنى منع حدوث أية
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وجود اجراء لصيانة المعدات واألجهزة 
واألدوات واألسطح المالمسة للغذاء وسجالتها 

وجود تعليمات لتشغيل المعدات واألجهزة  -
 المستخدمة

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
   أعمال الصيانة  )25(المادة 

  : يجب على مشغلي المنشآت الغذائية مراعاة ما يلي
  . الحفاظ على المنشآت والمعدات في حالة جيدة. أ

  . إجراء أعمال الصيانة واإلصالح الالزمة للمنشأة لتسهيل القيام باإلجراءات المتعلقة بأعمال التنظيف والتطهير. ب
زمة بطريقة تمنع تعرض الغذاء للتلوث، مثل التلوث الناشئ عن وجود شظايا معدنية، وقشور الطالء، ومخلفات المواد الكيمائية ومواد إجراء أعمال الصيانة واإلصالح الال. ج

  . الخشب والبالستيك والزجاج والورق المستعملة في الصيانة
  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  الصيانة والتشغيل 5.2
  المعدات 1.5.2

يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع االشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.  1.1.1.5.2الحالة الجيدة والضبط المناسب:  1.1.5.2
واقية (ألواح تثبت في أسفل األبواب) سليمة ومحكمة ويتم ضبطها وفقًا يجب المحافظة على مكونات المعدة مثل األبواب وأماكن اللحام والمفاصل والمسامير واأللواح ال 2.1.1.5.2 -

يجب الحفاظ على أجزاء القطع أو الثقب في فتّاحات العلب في صورتها الحادة وذلك للتقليل من حدوث الشظايا المعدنية أثناء فتح  3.1.1.5.2 -للمواصفات الخاصة بالشركة المصنّعة. 
  إلى تلوث األغذية. العلب والتي يمكنها أن تؤدي

 يجب إعادة كشط األسطح مثل كتل التقطيع "أورمة" وألواح التقطيع التي تتعرض للخدش والحزوز في حال أنه لم يعد ممكنًا القيام بتنظيفها 1.2.1.5.2أسطح التقطيع:  2.1.5.2
  وتطهيرها على نحٍو فعال أو التخلص منها في حالة صعوبة إعادة عملية الكشط مرة أخرى.
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وجود خطة لمعايرة األجهزة والمعدات التي 
تُستخدم للقياس ومراقبة المنتجات أو العمليات 

الغذائية التي يمكن أن تؤثر على سالمة األغذية 
 مع وجود شهادات المعايرة

  2020لسنة )  11(ملحق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  )24(المادة 

   معدات الرقابة على الغذاء ومتابعته
  : يجب أن تتوافر الشروط التالية في معدات الرقابة على الغذاء

ات المطلوبة في أسرع وقت ممكن أن تكون مصممة الستخدامها في طهي الغذاء أو تسخينه أو تبريده أو تخزينه أو تجميده بحيث يُمكن أن تصل درجات حرارة الغذاء إلى الدرج. أ
  .  فاظ على درجات الحرارة على نحو فعَّالوذلك لضمان سالمة الغذاء وصالحيته ، والح

  . أن تكون مصممة على نحٍو يسمح بمتابعة درجات الحرارة ورصدها والتحكم بها. ب
  . أن تكون مزودة بوسائل للتحكم في الرطوبة والتهوية وتدفق الهواء وغيرها من العوامل األخرى التي قد تؤثر على سالمة الغذاء وصالحيته. ج

يخضع أدوات قياس ومتابعة درجات الحرارة بصفة دورية ومستمرة مرة واحده سنويا على األقل وذلك لضمان دقة رصد درجات الحرارة للعمليات التي ) التثبت من( ويجب معايرة
  . لها الغذاء

  2020لسنة ) 12(قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  األدوات وأجهزة قياس درجات الحرارة والضغط  2.5.2

  الحالة الجيدة والمعايرة  1.2.5.2
  .  ص منهايجب الحفاظ على األدوات في حالة جيدة تستوفي االشتراطات المذكورة فيما يتعلق بالمواد، والتشغيل والتركيب والتصميم أو أن يتم التخل 1.1.2.5.2
  . ة كلما لزم األمر وذلك لضمان دقتهايجب أن يتم معايرة أجهزة قياس درجة حرارة األغذية وفقًا لمواصفات الشركة المصنع 2.1.2.5.2
تها في المجال الذي يتم يجب الحفاظ على أجهزة قياس درجة حرارة الهواء المحيط وأجهزة ضغط المياه وأجهزة قياس درجة حرارة المياه في حالة جيدة والتأكد من دق 3.1.2.5.2

  . استخدامها فيه
  

  


