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  اهليئة القومية لسالمة الغذاء
  ٢٠٢٢ لسنة ٤قرار رقم 

  بشأن تنظيم حصول منشآت التخزين على ترخيص تداول الغذاء
  جملس اإلدارة

   ؛بعد االطالع على الدستور
   ؛ بشأن االستيراد والتصدير١٩٧٥ لسنة ١١٨وعلى القانون رقم 

  لقوميــة قــانون الهيئــة اإصــدار ب٢٠١٧لــسنة  ١وعلــى القــانون رقـــم 
  ؛لسالمة الغذاء

  ؛ قانون الجماركإصدار ب٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧وعلى القانون رقم 

 الالئحـة   إصـدار  ب ٢٠١٩ لـسنة    ٤١٢وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم        
   ؛التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء

 بإعادة تشكيل مجلـس  ٢٠٢٠ لسنة ١٢٩٦وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم    
   ؛ الهيئة القومية لسالمة الغذاءإدارة

  ٢٠٢٠ لـسنة    ٦وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لـسالمة الغـذاء رقـم             
   ؛بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء

  ٢٠٢٠ لـسنة    ٧وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لـسالمة الغـذاء رقـم             
   ؛ساس المخاطربشأن نظام الرقابة على الواردات الغذائية القائم على أ

 بـشأن  ٢٠٢٠ لسنة ١١وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم   
   ؛قواعد تطبيق اشتراطات سالمة الغذاء فى المنشآت الغذائية

  ٢٠٢١ لـسنة    ٩وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لـسالمة الغـذاء رقـم             
   ؛ المؤقتراجفبشأن تداول الرسائل الغذائية الواردة الخاضعة لإل

    ؛٩/٣/٢٠٢٢وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
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   :قــــــرر
   )املادة األوىل( 

ـ  اآلتيـة  هذا القرار يقصد بالعبارات واأللفاظ       أحكامتطبيق  ى  ف الموضـح  ى   المعن
   :قرين كل منها

   . الهيئة القومية لسالمة الغذاء :الهيئة
  ٢٠١٧ لسنة ١ة القومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون رقم قانون الهيئ  :القانون

  ،  إنتــاجه  أو  ،  تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء     منشأةأى    : الغذائية منشأةال
  ، اسـتيراده أو  ، توسيمهأو  ، تغليفهأو تعبئته أو  ، حفظه أو  ،  تخزينه أو  ،  تصنيعه أو
  ىعرضـه للبيــع للمـستهلك النهـائ     طرحه وأو  ، تسليمهأو  ، نقلهأو  ،  تصديره أو
ـ  ، المتحركةأو ويشمل التعريف المنشآت الثابتة  ، أخرى منشأة ل أو  إلـى  تهـدف ى  الت

 كما يشمل    ،  المؤقتة أو الدائمة    ،  الخاصة أو العامة    ، الربح إلى   ال تهدف ى   الت أوالربح  
   .التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن

 وإنـضاجه  جزء منه مخصص لبقاء وحفظ الغذاء        ى أو  هو مبن   : التخزين منشأة
 تحت الظروف المناسـبة   ، المواد المتصلة بالغذاء لمدة محددة لحين تداولها    أووتسويته  

   .الشتراطات التخزين اطبقً
المسئول عن التأكد من ى  االعتبارى أو الشخص الطبيع : الغذائيـة منشأةمشغّل ال 

 الغذائية  منشأةت الصلة بسالمة الغذاء داخل ال     تطبيق اشتراطات القانون والتشريعات ذا    
  .يشرف عليهاى الت

ـ باسمه االعتبارات المقيد    ى أو  الشخص الطبيع   :المستورد عـن  ى  البيان الجمرك
 األنظمة الجمركية األخـرى  أو  ، عنها برسم الواردفراجالواردات الغذائية المطلوب اإل  

   .والمسئول عن استيفاء القواعد االستيرادية
   ،  تـصنيعه  أو  ،  أكثر من عمليـات إنتـاج الغـذاء        أوعملية  أى    :اول الغذاء تد

 أو طرحه ، أو عرضه للبيع ، أو تخزينه ، أو حفظه ، أو تغليفه ، أو نقله ، أو تسليمه ،
   . الموافقة عليهاأومن هذه األنشطة ى  الترخيص بأأو  ، تصديرهأو  ، استيرادهأو

   الغذائيـة بالعمـل  منـشأة الصادرة من الهيئة لل  الموافقة   :غذية  ترخيص تداول األ  
 بعد التحقق من استيفائها لجميع االشتراطات الخاصة بتداول الغـذاء           غذيةتداول األ ى  ف

   .القانون والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاءى الواردة ف
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 هو حفظ أنواع الغذاء المختلفة بطريقة سليمة تتناسـب مـع خواصـه               :التخزين
قد تؤثر عليهـا    ى  ه بحيث تكون صالحة وبعيدة عن المؤثرات الجوية الت        وظروف تداول 

 حفـظ  أو  ،  أقل من الـصفات المطلوبـة      أوغير آمن   ى  مستو إلى   وتغير من خواصها  
   .المواد المتصلة بالغذاء

 يتم إنتاجها بغرض االتصال     أو  ،  مادة تتصل بالغذاء   أى  :المادة المتصلة بالغذاء  
    .عية واألغلفة والعبواتبالغذاء بما فى ذلك األو

   مخزن مخصص لتخـزين الغـذاء الـذى ال يتطلـب التبريـد             :المخزن الجاف 
   . التجميدأو

تصل درجة حرارتها من فوق     ى   مخزن لتخزين غذاء مبرد والت      :المخزن المبرد 
   .° م٥ إلى ٠ ـال

  تصل درجـة حرارتهـا    ى   مخزن لتخزين الغذاء الت     :مخازن اإلنضاج والتسوية  
  ) .٪٦٠( لىودرجة رطوبتها ال تزيد ع°  م١٥إلى  ١٠من 

لتخـزين الغـذاء    °  م ١٨- مخزن ال تزيد  الحرارة فيه علـى           :المخزن المجمد 
   .سماك المجمد مثل اللحوم والدواجن واأل

 تـتالمس   أومـادة تتـصل     أى   مخزن لتخزين     :مخزن المواد المتصلة بالغذاء   
   . المنزليةجهزة واألدوات األ ،ات المعد ،بالغذاء مثل مواد التعبئة والتغليف

 لحين التأكـد     ،  التدابير التى تتخذها الهيئة لحجز الغذاء فى مكان تحدده          :التحفظ
ـ           القـانون والئحتـه التنفيذيـة     ى  من مطابقته للشروط والقواعد المنصوص عليهـا ف

     . القرارات التى تصدر عن الهيئةأو
 بهـدف   انحـراف  أىه عند حدوث     يتم اتخاذ  أى إجراء   : التصحيحية جراءاتاإل

 ومنع تكـرار    )إن وجد ( تأثرى  المنتج الذ ى  إعادة السيطرة والفصل وتحديد التصرف ف     
    . تقليلهأو نحرافاال

تشمل الدقيق والسكر والحبوب والبقول من القمـح        ى   وه  :المواد الغذائية الجافة  
هذه البضائع الجافة    المجففة ويمكن تخزين     غذيةواألرز والفول والقهوة وغيرها من األ     

    . لفترات الصالحية لكل صنفاطبقً
يتم حفظه مبرد فى الثالجـات فـى درجـات          ى   وهو الغذاء  الذ     :الغذاء المبرد 
 ولمدة محددة لمنع التدهور السريع به مثل         ، م لضمان نضارته  °٥ إلى   حرارة من صفر  

  البطاطس والمـوز ،     الفاكهة وذلك باستثناء   – الخضروات   – الدواجن   -  سماك األ –اللحوم  
   .درجات حرارة أعلىى يجب تخزينهما فى والت
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°  م١٨- لـى درجة حرارة ال تزيد عى يخزن فى  هو الغذاء الذ :الغذاء المجمـد  
   وذلـك بحـسب طبيعـة       ،  للغـذاء  ى ، المركز الحرار ى  على أن تكون هذه الدرجة ف     

   .الغذاء المخزن
   يظهـر  ى ،  إشـعاع  ى أو  كيميـائ  ى أو  بيولـوج  ى أو عامل فيزيـائ  أى    :الخطر

  .غذية األى ف
   .ءالغذاى الخطر المحتمل ظهوره ف  :المخاطر

  ) املادة الثانية (
  الـالمج

 ويـنظم الـضوابط    ،هذا القرار على منـشآت التخـزين ومـشغليها      ى  يسر  - ١
ت المخصـصة لتخـزين     آالمنشى   واالشتراطات الفنية الواجب توافرها ف     جراءاتواإل

 المـواد المتـصلة     أو مستلزمات اإلنتـاج     أو المواد الخام    أوية  المنتجات الغذائية النهائ  
 سـواء كانـت منـشآت      ، منشأة وظروف التخزين وفقا لنوع الغذاء ونشاط ال        ، بالغذاء

  داخـل   وأيـا كانـت   ، مؤجرة لحساب الغيـر أو مملوكة أو خاصة أوالتخزين عامة 
   . خارج المصانعأو

المخصصة لتخـزين الرسـائل     هذا القرار على منشآت التخزين      ى  كما يسر   - ٢
 المؤقت وفقا لما تـصدره   فراج الخاضعة ألحكام اإل    ،  المواد المتصلة بالغذاء   أوالغذائية  
  .هذا الشأنى الهيئة ف

  ) املادة الثالثة (
يحظر على منشآت التخزين ومشغليها ، تداول الغذاء أو المواد المتصلة بـه               - ١

   :فى الحاالت التالية
   . ترخيص تداول الغذاء من الهيئةقبل الحصول على) أ ( 
  . لترخيص تداول الغذاءلغاء اإلأو يقافصدور قرار باإل) ب(

كما يحظر على مستورد الرسائل الغذائية الحصول علـى تـرخيص تـداول         - ٢
  :الغذاء فى الحاالت التالية

رسالة غذائية أخرى سـبق     أى   إزاء   لتزام باال خالل أن يكون قد سبق لهم اإل      )أ  ( 
ا الـسابقة    شهر ١٢ المؤقت وذلك خالل     فراج وتخزينها وفقا ألحكام اإل    نقلها

 صـدر   أو  ،  المؤقـت  فراجلوصول الرسالة المطلوب نقلها وفقا ألحكام اإل      
  .بشأنها حكم قضائى نهائى بات
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 إعدام الرسالة غير المطابقـة خـالل المهلـة     أو بإعادة تصدير    لتزامعدم اال ) ب(
  .المحددة لها من قبل الهيئة

  يحظر ترخيص تداول الغذاء لمنشآت تخـزين المجمـدات الجديـدة داخـل              - ٣
  . من تاريخ نشر هذا القرارا أسفل المجمعات السكنية اعتبارأو

  ) املادة الرابعة (
   :تقوم الهيئة بما يلى - ١

 والمتطلبات واشتراطات سـالمة  تضع ومراجعة وضمان تطبيق اإلجراءا  و) أ  ( 
 التخـزين ، وتقيـيم      منشأةإدارة الجودة داخل    الغذاء الصادرة عنها وأنظمة     

  التـزام مدى فعاليتها ، والمتابعـة الدوريـة ، وفحـص مـدى اسـتمرار               
  . التخزين منشأة

 ترخيص تداول الغذاء حـال      إلغاء أو   إيقاف قرارات فى شأن حاالت      إصدار) ب(
 . التخزين للمتطلبات واالشتراطات الصادرة عنها منشأة التزامعدم 

ن عن منشآت التخزين المـرخص لهـا والمتوافقـة مـع ضـوابط              اإلعال)  ج(
 .واشتراطات سالمة الغذاء 

 خطاب السعة التخزينية المتاحة للرسـائل الغذائيـة الـواردة الخاضـعة       إصدار) د  (
 على الطلب المقدم من المستورد أو من يفوضه بعد           المؤقت بناء  فراجألحكام اإل 

 .ضوابط واالشتراطات الصادرة عنها  التخزين للمنشأةالتحقق من استيفاء 
 منـشأة  على الطلب المقدم من مـشغل         خطاب السعة التخزينية بناء    إصدار) ه (

 التخـزين للـضوابط واالشـتراطات       منشأةالتخزين بعد التحقق من استيفاء      
  الصادرة عنها وال يشمل ذلك منـشآت التخـزين المتوافقـة مـع شـروط              

 .سالمة الغذاء 
 الوسـائل   من مستوردى ومشغلى منشآت التخزين استخدام     وللهيئة أن تطلب      - ٢

 فى عمليات نقل وتخزين الرسائل الغذائيـة الـواردة أو المـواد             والتقنيات التكنولوجية 
  . المؤقت فراجالمتصلة به الخاضعة ألحكام اإل

 قائمة بالمنتجات التى يتطلب تخزينهـا ونقلهـا         إصدارلرئيس مجلس اإلدارة      - ٣
 .صة اشتراطات تخزينية خا
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 ) املادة اخلامسة (

   منشآت التخزينومشغل
   : بما یلىًا منشآت التخزین أو من یمثلھم قانونویلتزم مشغل - ١

   والضوابط واالشتراطات والقواعد الفنيـة الـصادرة    جراءاتتطبيق كافة اإل  ) أ  ( 
   . التخزينمنشأةعن الهيئة فيما يخص تداول الغذاء والمواد المتصلة به ب

   ،  التخـزين ومـشغليها    منـشأة  البيانات الصحيحة عن     أوومات  تقديم المعل ) ب(
   . تداول الغذاءأو/ ظروف عمليات التخزين وأو/و

   . التخزين بشكل عاممنشأةتغييرات تطرأ على ى  الهيئة بأإخطار)  ج(
 منـشأة  المـواد المتـصلة بـه ب   أوتمكين الهيئة من سحب عينات من الغذاء  ) د  (

   . ومتابعة التحفظ ،سالمة وجودة الغذاء لمتطلبات االتخزين وفقً
 إخطـار  المواد المتـصلة بـه و      أوتطبيق قرارات الهيئة بشأن إعدام الغذاء       )  ه( 

   .هذا الشأنى الهيئة بما تم ف
ـ عدم تداول غذاء غير صـالح لالسـتهالك اآل       )  و(    مجهـول المـصدر  ى أودم

   . منتهى الصالحيةأو
  . تكاليف ذات الصلةأو مقابل خدمات أوسداد مستحقات الهيئة من رسوم )  ز(
المنشآت التخزينية الذين يمارسون أنشطتهم قبـل العمـل         ى  يتعين على مشغل    - ٢

بأحكام هذا القرار تقديم طلب الستصدار ترخيص وتوفيق أوضاعهم طبقا ألحكام هـذا             
  .لتاريخ نشرهى  خالل ستة أشهر تبدأ من اليوم التال ،القرار

 المؤقـت   فراجلمنشآت التخزينية الخاضعة ألحكام اإل    اى  كما يتعين على مشغل     - ٣
 تقـديم طلـب الستـصدار        ، والذين يمارسون أنشطتهم قبل العمل بأحكام هذا القـرار        

 الهيئـة  إصدارلتاريخ  ى  ترخيص وتوفيق أوضاعهم خالل ستة أشهر تبدأ من اليوم التال         
ـ       ين الرسـائل   عمليـات تخـز   ى  اشتراطات متطلبات الوسائل والتقنيات اإلليكترونية ف

  . المؤقتفراج المواد المتصلة بها الخاضعة ألحكام اإلأوالغذائية الواردة 
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 ) املادة السادسة (

   المؤقت فراجات مستورد الرسائل الغذائية الواردة الخاضعة ألحكام اإلالتزام
   المؤقـت  فـراج يلتزم مستورد الرسالة الغذائية الواردة الخاضعة ألحكـام اإل         -١
   :بما يلى

 والضوابط واالشتراطات والقواعد الفنيـة الـصادرة     جراءاتتطبيق كافة اإل  ) أ  ( 
   .عن الهيئة

 فـك   أوجـزء منهـا     ى أى    ف أوالرسالة الغذائية الواردة    ى  عدم التصرف ف  ) ب(
  . بعد صدور قرار المطابقة من الهيئةإال  ، التبديد فيهاأواألحراز 

 مـن   أو التخزين من المـستورد      شأةمنتقديم طلب السعة التخزينية المتاحة ل     ) ج (
 فـراج حال تخزين الرسائل الغذائية الواردة الخاضعة ألحكام اإل       ى  يفوضه ف 
   . واعتماده من الهيئة ،المؤقت

 التخزين الخاصة بالرسـائل  منشأة البيانات الصحيحة عن أوتقديم المعلومات  ) د  (
ـ أو/ و ، المؤقتفراجالغذائية الواردة الخاضعة ألحكام اإل   روف عمليـات   ظ

   . تداول الغذاءأو/التخزين و
 التخزين المخصصة للرسـائل     منشأةتغييرات تطرأ على    ى   الهيئة بأ  إخطار) ه (

   . المؤقت بشكل عامفراجالغذائية الواردة الخاضعة ألحكام اإل
ـ       )  و(    ، تحـددها الهيئـة   ى  استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية المتاحـة الت

 المواد المتـصلة بهـا      أوين الرسائل الغذائية الواردة     عمليات نقل وتخز  ى  ف
   . المؤقتفراجالخاضعة ألحكام اإل

 بمسئوليته الكاملة عن الرسالة الغذائيـة الـواردة خـالل نقلهـا             اتقديم تعهد )  ز(
ـ أو التصرف فيها أو تبديدها أو وعدم فك أحراز الرسالة  ، وتخزينها ى أى  ف
 بعد صـدور  إال غيره أوالغذائية الواردة  سواء مستورد الرسالة     ، جزء منها 

   .قرار المطابقة من الهيئة
 المواد المتصلة   أوتمكين الهيئة من سحب عينات من الرسالة الغذائية الواردة          ) ح( 

  . ومتابعة التحفظ ، لمتطلبات سالمة وجودة الغذاءا التخزين وفقًمنشأةبها ب
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 إخطـار عادة تـصدير الرسـالة و      إ أو/ تطبيق قرارات الهيئة بشأن إعدام و     ) ط( 
    .هذا الشأنى الهيئة بما تم ف

ـ عدم تداول غذاء غير صـالح لالسـتهالك اآل        ) ى(    مجهـول المـصدر    ى أو دم
   . منتهى الصالحيةأو

 ترتيبـات   أو تكـاليف    أو مقابل خدمات    أوسداد مستحقات الهيئة من رسوم      ) ك(
  .لوجستية ذات الصلة

اضعة الذين يمارسون أنشطتهم قبـل العمـل        كما يتعين على المستوردين الخ     -٢
لتـاريخ  ى   توفيق أوضاعهم خالل ستة أشهر تبدأ من اليـوم التـال            ، بأحكام هذا القرار  

عمليات نقـل الرسـائل     ى   اشتراطات متطلبات الوسائل والتقنيات اإللكترونية ف      إصدار
  . المؤقتفراج المواد المتصلة بها الخاضعة ألحكام اإلأوالغذائية الواردة 

 ) املادة السابعة (

  مستندات ترخيص تداول الغذاء لمنشآت التخزين
   ، ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد تراخيص تداول الغـذاء لمنـشآت التخـزين              - ١

ـ       أو  ، االهيئة كتابي  إلى   ويتم تقديم طلبات التراخيص    ى  عبر الوسـائل االلكترونيـة الت
 وعلى النموذج المعـد لـذلك    ،للهيئة المخصص لذلكى  الموقع الرسم أوتحددها الهيئة   

   :اآلتيةمستوفيا البيانات والمستندات 
  .ى  واالسم التجار ، التخزينمنشأةاسم الشركة المالكة ل) أ ( 
  .)وثيقة التعاقد( التخزين منشأةبيانات مستأجر ) ب(
  .البطاقة الضريبية) ج (
  .ى السجل التجار) د (
  .ين التخزمنشأةخطاب السعة التخزينية ل) ه (
 .ى بيانات التواصل متضمنة عنوان المراسالت والبريد اإللكترون) و (
   التخـزين منـشأة للهيئة طلب مستندات إضافية ذات صـلة بنـوع ونـشاط          - ٢

  .ا لما تراهوفقً
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  ) املادة الثامنة (
  إجراءات تراخيص تداول الغذاء لمنشآت التخزين

التخزين والمستندات  تقوم الهيئة بفحص طلب ترخيص تداول الغذاء لمنشآت           - ١
 مقدم الطلب استيفاؤه أو عدم استيفاؤه لمتطلبات الهيئة خـالل           إخطارالمرفقة ، وتقوم ب   

  : ، وفقا لما يلىا يوم٣٠فترة ال تجاوز 
 يـتم تـسجيل      ، حال استيفاء المستندات ومتطلبات واشتراطات التـرخيص      ) أ  ( 

   . التخزين بالسجل الخاص بقيد التراخيصمنشأة
 تقـوم    ،  التخزين لمتطلبات واشتراطات التـرخيص     منشأة عدم استيفاء    حال) ب(

ـ    منـشأة  مشغل   إخطارالهيئة ب  ـ أو ا التخـزين كتابي جراءات بـاإل ا الكتروني 
 مع منحه مهلة تحددها الهيئة الستيفاء        ، يتعين عليه اتخاذها  ى  التصحيحية الت 

 االمتثـال   وفى حال عدم ،اشتراطات ومتطلبات سالمة الغذاء الصادرة عنها   
   .ا على أن يكون القرار مسبب ،يتم رفض طلب الترخيص

 التخزين ثالث سنوات مقابـل سـداد        منشأةتكون مدة ترخيص تداول الغذاء ل       - ٢
  . كل ثالث سنوات تحصل لصالح الهيئةأورسوم سنوية 

ترخيص تداول الغذاء الخاص بالـسالسل الغذائيـة علـى المنـشآت            ى  يسر  - ٣
  .التخزينية الملحقة به

ترخيص تداول الغذاء الخاص بالمـصانع ومحطـات التعبئـة علـى           ى  يسر  - ٤
  .المنشآت التخزينية داخل تلك المنشآت الغذائية

 ) املادة التاسعة (
  تجديد الترخيص

   . كل ثالث سنواتأو ا التخزين سنويمنشأةيجدد ترخيص تداول الغذاء ل  - ١
 الطلـب  إرسال أوص يتم تجديد الترخيص من خالل تقديم طلب تجديد الترخي    - ٢

للهيئة المخصص قبـل نهايـة      ى   على الموقع الرسم   أو  ، للهيئةى  على البريد اإللكترون  
  .حال من األحوالى  وال تتم عملية التجديد تلقائيا بأ ،الترخيص بشهرين على األقل

 انقـضاء الهيئـة قبـل    إلـى   بتقديم طلب التجديدمنشأة ال التزامحالة عدم   ى  ف  - ٣
 تـرخيص   إيقاف سيتم    ،  كل ثالث سنوات   أو دفع الرسوم السنوية     أو  ، ىالميعاد القانون 

  . التخزينمنشأة
 بعد الحصول على تـرخيص جديـد        إال التخزين تداول الغذاء     منشأةيحظر على     - ٤

 .من الهيئة ، وسوف يتم التعامل مع الطلب فى هذه الحالة باعتباره طلب ترخيص جديد 
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 ) املادة العاشرة  (

   ترخيص تداول الغذاء لمنشآت التخزينإلغاء  أوإيقافحاالت 
 التـرخيص  إلغـاء  أو إيقاف قرارات إصدارلرئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه       

   خطـر علـى صـحة المـستهلك        منـشأة فى الحاالت التى يمثل فيها تداول الغذاء بال       
   :اآلتيةفى األحوال 

   داخــلأووجــود منــشآت تخــزين لتخــزين مجمــدات غذائيــة أســفل   - ١
     .ت السكنيةالمجمعا
 مجهول المصدر   ى أو دمتكرار مخالفة تداول غذاء غير صالح لالستهالك اآل         - ٢

  . التخزينمنشأة وتحرير محضر بواقعة المخالفة ل ،الصالحيةى  منتهأو
تشكل مستوى معين من مـستويات    ى  وجود حالة من حاالت عدم المطابقة الت        - ٣

يتناسب مع درجة الخطورة حـسب      ى   الذ جراءتستدعى قيام الهيئة باإل   ى  المخاطر والت 
  .نتائج تقييم المخاطر وتقوم به الهيئة وفقا لألساليب العلمية

  ، تقديم بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات تتعلق بطلب الترخيص            - ٤
  . عند تعديل البيانات الخاصة بهأو تجديده أو

 .ى انون الميعاد القانقضاء و ،الهيئة إلى عدم تقديم طلب التجديد  - ٥
 ترتيبات لوجـستية    أو تكاليف   أو مقابل خدمات    أو بسداد رسوم    لتزامعدم اال   - ٦

 التحقق من المطابقة لمتطلبات سالمة وجودة       إجراءاتذلك جميع   ى   بما ف   ، ذات الصلة 
  .الغذاء الصادرة عن الهيئة

 المواد المتصلة بالغذاء المتحفظ     أو كل الغذاء    أوجزء  ى   التصرف ف  أوالتبديد    - ٧
 ويراعـى    ، ذن مسبق مـن الهيئـة     إ الحصول على    أوه قبل صدور قرار المطابقة      علي

   .احتساب نسب ومعدالت سحب العينات من الغذاء من قبل الهيئة
 المـواد  أو كل الرسـائل الغذائيـة الـواردة        أوجزء  ى   التصرف ف  أوالتبديد    - ٨

  ابقـة  المؤقـت قبـل صـدور قـرار المط    فـراج المتصلة بالغذاء الخاضعة ألحكام اإل  
 ويراعى احتساب نـسب ومعـدالت سـحب          ، ذن مسبق من الهيئة   إ الحصول على    أو

نسب الهالك خـالل عمليـات      ى  العينات من الواردات الغذائية من قبل الهيئة كما يراع        
  .التحميل والتفريغ من قبل الهيئة
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مخالفة ضوابط واشتراطات استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية المتاحـة           - ٩
 المـواد  أوعمليات نقل وتخزين الرسـائل الغذائيـة الـواردة    ى  ف ،ددها الهيئة تحى  الت

   . المؤقتفراجالمتصلة بالغذاء الخاضعة ألحكام اإل
 ) ةاملادة احلادية عشر (

 هذا القرار بشأن منشآت     أحكاممن  ) ١(من تطبيق حكم المادة العاشرة بند       ى  يستثن
لمجمعات السكنية وذلك لمدة ال تجاوز سنتين        داخل ا  أوالتخزين المجمدات الكائنة أسفل     

    .لتاريخ نشر هذا القرارى  تبدأ من اليوم التال ،لتوفيق األوضاع
  ) ةاملادة الثانية عشر (

لتـاريخ نـشره   ى ويعمل به من اليوم التال،  الوقائع المصرية   ى  ينشر هذا القرار ف   
   .ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

١٦/٣/٢٠٢٢ا فى تحرير  
  

   مجلس اإلدارةرئيس
  حسني منصور. د .أ 



  ٢٠٢٢سنة  مارس ٢٠فى ) تابع (٦٦ العدد – الوقائع المصریة

  

١٣

  )١(امللحق 
  ) املتطلبات األساسية لسالمة الغذاء مبنشآت التخزين ( 

  الفصل األول
  ) ١ (مادة   

  االشتراطات العامة إلنشاء منشآت التخزين 
   :موقع وتصميم منشآت التخزين - ١

 هاإنـشائ يـتم   ى  يحظر ترخيص تداول الغذاء لمنشآت تخزين المجمدات الت       ) أ  ( 
   .ا من تاريخ نشر هذا القرار أسفل المجمعات السكنية اعتبارأوداخل 

  . على الطرق العامةأويفضل تواجد منشآت التخزين بالقرب من ) ب(
يجب االبتعاد عن المناطق الصناعية الملوثـة للهـواء والمـسببة للـضرر             ) ج (

اعات  والـصن   ،  والـسيراميك   ، بالصحة العامة والغذاء مثال ذلك األسمنت     
  ، ملوثات محتملـة  أى   وضرورة أن يكون الموقع بعيد عن         ، البتروكيماوية

   . الوقائية الكافيةجراءات ما لم تتخذ اإل ،والمناطق المعرضة للفيضانات
ـ   ،  التخـزين  منشأة تقييم للمخاطر لموقع     إجراءيجب عمل   ) د  (  لتحديـد   ا وموثقً

  .األمر إذا تطلب  ،زين التخأماكنى سالمة الغذاء فى المخاطر المحتملة عل
 التخزين مستطيل مع تـوفير مـسافة        منشأةلى  يفضل أن يكون الشكل القياس    ) ه(

 ا متـر  ١٣للمخزن ال يقل عن     ى  كافية بين المخزن المغطى والسور الخارج     
  .)تفريغ/ تحميل( الجرار للسماح لمناورة الشاحنات الثقيلة رأسبخالف 

مـن مـساحة    ى   للمبان )٪٦٥(ى  ترشادية ه يفضل أن تكون نسبة البناء االس     ) و  (
 التخزين مع تصميم أبواب التحميل والتفريـغ علـى الجـانبين          منشأةأرض  

   .)يجوز تصميم جانب واحد حسب شكل األرض(
 التخزين قواعد تتناسب مع طبيعة المادة       منشأة أرضيةى  يراعى أن توضع ف   ) ز  (

  .سم٢٠ من الحائط مسافةسم و١٥المخزنة على ارتفاع 
  . الغذاء إخراج أو إدخال التخزين بما يتيح منشأة الحركة داخل ةيراعى سهول) ح(
  .ا بحسب نوع ودرجة خطورة الغذاء  التخزين داخليمنشأةيجب أن يتم تقسيم ) ط(
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يفضل وجود مدخل ومخرج خاص بالغذاء المخزن وملحـق إدارى خـاص            ) ى(
  .قل ويكون متصال به داخليا وله مدخل مست ،بالعاملين

 خارج  أويجب توفير مكان للغذاء غير المطابق والمرتجعات والتوالف داخل          ) ك(
 وال يكون مـصدر للتلـوث       ا ومحدد  التخزين بشرط أن يكون معزوالً     منشأة

   وتـوفير المـستندات الخاصـة      جـراءات  مع تطبيق كافـة اإل     ى ، العرض
  .هذا الشأنى ف

ل الحديثة والتقنيـات التكنولوجيـة   يتعين وجود نظام للمراقبة باستخدام الوسائ  ) ل(
حاالت تخزين رسائل غذائيـة واردة الخاضـعة        ى   التخزين ف  منشأةلمراقبة  

   . الدخول على تلك النظمإمكانية وللهيئة  ، المؤقتفراجألحكام نظام اإل
   الميكانيكيـة المناسـبة لـضمان      أويجب توفير وسائل للتهويـة الطبيعيـة        )  م(

  .التهوية الجيدة
عى وجود غرفة لتبديل المالبس وكذلك دورة مياه للعاملين خارج حـدود             يرا )ن(

   . التخزينمنشأة
 مـضادة    ،  سهلة التنظيـف    ،  شديدة التحمل  األرضياتيجب أن تكون مواد     ) س(

لالنزالق وخالية من الشقوق والتجاويف ، ويفـضل اختيـار أو معالجـة إحـالل               
 ) .ا طن٦٠ًمثال ) (التريالت(ثقيلة التربة لتتحمل أحمال البضائع ووسائل النقل ال

  .يجب أن تكون الجدران الخارجية للتخزين نظيفة وال تعيق تخزين الغذاء) ع (
يجب توافر مناطق منفصلة لتخزين المواد الكيميائية والمنظفات بعيدا تمامـا           ) ف(

  .عن الغذاء
علـق   فيمـا يت   أو المياه المستخدمة للتنظيـف      إمداداتيجب أن تكون جميع     ) ص(

  .بالتخزين صالحة للشرب
   لتتحمـل مـواد وطـرق التنظيـف وتكـون          األرضـيات يجب أن تصمم    ) ق(

   .سهلة الصيانة
 سهلة الصرف وذات ميـل مناسـب ال يـسمح           األرضياتأن تكون   ى  يراع) ر(

  .بتراكم المياه عليها
 بمـا    الكافية والمناسبة للسماح بالتفتيش والتنظيـف      اإلضاءةن تتوافر   أيجب  ) ش(

 ويفـضل أن     ،  تخزينية لتمكينها من سير العمل     منشأةتناسب مع نشاط كل     ي
بوصـة فـوق     ٣٠سـم   ٧٥على مسافة   ( قدم شمعة    ١٠)  لكس ١٠٨(تكون  
  .للمخازن بأنواعها المختلفة) األرضسطح 
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بشكل مناسب بتوافر أبواب خارجيـة مناسـبة واتخـاذ          ى  يجب حماية المبن  ) ت(
 ضـد  األبـواب ير وسائل حماية علـى    االحتياطات لمنع دخول اآلفات وتوف    

  .الطيور والحشرات
كـاميرات  ( التخـزين بالوسـائل التقنيـة والتكنولوجيـة          منشأةيجب تزويد   ) ث(

وتكون للهيئة سلطة التمكن من الوصول لتلك الوسـائل ومراجعـة    ) المراقبة
شأن الرسـائل الغذائيـة الخاضـعة       ى  البيانات والمعلومات المحفوظة بها ف    

   . التخزينمنشأة المؤقت بفراجألحكام اإل
  ) ٢ ( مادة  

  المتطلبات الفنية العامة لمبنى منشآت التخزين
   ٣  :١ – ٢  :١ التخزين فى شكل مستطيل بنسبة منشأةيفضل أن يكون مبنى ) أ ( 
 التخزين  منشأةالعزل لتقليل تأثير الظروف الجوية على الغذاء المخزن بداخل          ) ب(

وتختلف مواد العزل لألسقف الصاج عن مبـانى        ) ر أمطا  ،  رطوبة  ، حرارة(
    .)طوب(الجدران الجانبية 

 وفقا لمتطلبات التـرخيص األمنيـة بالمنطقـة         لالرتفاعيكون الحد األقصى    ) ج (
  .إلمكانية التخزين الرأسى المطلوب

م ٤ xم  ٤ الخرسانية الداخلية بالمقاسات التقليديـة       األرضياتيفضل أن تشيد    ) د  (
  شققات الخرسانة وتأثير ذلك على تداول الغـذاء بالرافعـة الـشوكية           لتقليل ت 

   .دون تلف
يفضل أن يكون  جسم المخزن مرتفعا عن منسوب األرض لتسهيل عمليـات             ) ه (

االرتفـاع  (استقبال الغذاء من الشاحنات وسالمة عمليـة التفريـغ والـشحن            
 ) .ى سم من الشارع الخارج١٥٠  : سم١٢٠سترشادى من اال

 ) ٣ ( ةماد

   التخزين منشأةالتصميم الخارجى لمبنى 
 تخـزين الغـذاء مـن تـصميم     منشأةلمبنى ى يجب مراعاة التصميم الصح  ) أ  ( 

   .وتشييد مبنى يمكن تنظيفه بسهولة
 التخزين بيئة عمل لضمان عدم تعـرض        منشأةى  يجب أن يوفر تصميم مبن    ) ب(

  .الغذاء للتلوث
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   )٤ ( مادة
 ران الخارجيةالمتطلبات الفنية للجد

يجب أن تشيد الجدران من مواد غير ماصة للسوائل وبصورة تمنع تغلغـل             ) أ  ( 
   ويجـب اسـتبعاد الجـدران المـشيدة         ،  ويمكن صـيانتها    ، مسببات العفن 

   .بالطوب المفرغ
 ويمكـن اسـتخدام      ، يجب عزل الجدران الخرسانية من أعلى ومن أسـفل        ) ب(

 األتربـة لـة بطريقـة تمنـع    جدران مصنوعة من الصاج المعـرج المعزو  
 كما أنها تحتاج لصيانة دورية تتوقف أيـضا علـى            ، والحشرات من أسفلها  

  .الظروف المناخية
 ) ٥  (مادة

  المتطلبات الفنية ألرصفة ومنصات تلقى التوريدات والشحن
التوريدات على نحـو يمنـع   ى يفضل أن يكون تصميم أرصفة ومنصات تلق    ) أ  ( 

 والحماية من مصادر التلـوث       ، والحشرات إليها وصول الطيور والقوارض    
   . سم فوق سطح األرض١٥٠  :٩٠ ويفضل أن تكون بارتفاع  ،الخارجية

   بالسـتيكية  أو سـتائر هوائيـة      أويجب تركيب أبواب سريعة الفتح والغلق       ) ب(
  .لمنع دخول الحشرات والطيور

من الشاحنات  يجب أن يكون طول الرصيف مناسبا للتعامل مع عدد مناسب           ) ج (
  .الوقت نفسهى ف

 م طبقا لكثافـة المـرور   ١٠ إلى ٤يفضل أن يكون عرض الرصيف ما بين   ) د  (
    .ومعدل تصريف المخزون

 الخارجيـة  األبـواب إذا كان رصيف التحميل مغطى ومبردا فيجب تزويـد      ) ه (
    .بحاضنة عزل لمنع التسرب فيما بين السيارة وأبواب التحميل

منـتج غيـر المـسموح      أى  ن منطقة التحميل نظيفة خالية من       يجب أن تكو  ) و  (
  .ى بتحميله من بيان التحميل والتفريغ اليوم
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 ) ٦ ( مادة
  التخزينمنشأةالمتطلبات الفنية لعزل الفتحات بمبنى 

 التخـزين مثـل األبـواب       منـشأة  إلى   يجب أن يتم عزل كافة الفتحات المؤدية      ) أ  ( 
وسيلة حمايـة    التهوية وذلك من خالل وضع    والنوافذ وقنوات الصرف وفتحات     

  .الحشرات والفئران  بما يمنع دخول أو عزل عليها عن المحيط الخارجى ،
 األسقف مثل فتحات الـشفاطات  أويجب عزل كافة الفتحات الكائنة باألسطح      ) ب(

تمر من خاللها مواسير السباكة وذلك من خالل وضع وسيلة          ى  والفتحات الت 
 .ى ا عن المحيط الخارج عزل عليهأوحماية 

 تخزين الغـذاء ألنهـا تمثـل        منشأةى  يراعى عدم استخدام نوافذ زجاجية ف     ) ج (
  .الصيانة بسبب احتمال انكسار زجاجهاى مشاكل ف

  يجب أن تكون النوافذ من النوع المغلق دوما وبـنفس مـستوى الجـدران ،              ) د  (
  يـة ال تقـل  وفى حالة وجود عتبات أو جلسات فيجب أن تكون مائلـة بزاو          

 درجة ، لمنع الطيور من وضع أعشاشها عليهـا ، ولمنـع تـراكم               ٤٥عن  
 . األتربة فوقها 

 على جميع األبـواب ، ) ستائر بالستكية أو هوائية(يجب توافر وسائل حماية مناسبة     ) ه (
 .وكذلك سلك ضيق النسيج على جميع فتحات التهوية والنوافذ والشفطات 

  ) ٧  (مادة
  ية للجدران الداخليةالمتطلبات الفن

   :يجب أن تتسم الجدران الداخلية بالمواصفات والمعايير التالية
    .تكون صلبة ومستوية وناعمة أن) أ ( 
   .أن تكون خالية من الشقوق والثقوب والتعاريج) ب(
   .أن تكون غير قابلة لالمتصاص والتشرب كاألخشاب) ج (
   .تحمل كيماويات التنظيف وت ،أن تكون مقاومة للصدأ والتآكل) د (
  .أن تكون مصمتة وال تتسرب السوائل عبرها) ه (
أن تكون من مواد غير متشربة بالسوائل وبصورة تمنـع تغلغـل مـسببات              ) و  (

   .العفن ويمكن صيانتها
تشييد الجدران وصيانتها علـى نحـو يـضمن امتثالهـا لهـذه             ويجب أن يكون    

حالة وجود أية   ى   وف  ، ية حتى مستوى السقف   المواصفات والمعايير من مستوى األرض    
   .األخرى لهذه المواصفات والمعاييرى  نوافذ بها فيجب أيضا أن تمتثل هأوفتحات 
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  ) ٨ ( مادة 
 المتطلبات الفنية لألسقف

 تخزين الغذاء على نحو يجعلها نظيفـة        منشأةيراعى تصميم وتشييد أسقف     ) أ  ( 
حالـة تخـزين    ى   إليها كما ف   ةغذيحالة احتمال تسرب بعض األ    ى  خاصة ف 
قد يتراكم على األسقف مما يجعلهـا عرضـة         ى   اللبن البودرة الذ   أوالدقيق  

 وتعتبر األسقف المـستوية      ،  التخزين منشأةالقتراب الطيور والحشرات من     
   .المعزولة من أفضل أنواع األسقف لمنشآت تخزين الغذاء

الحصى حيث تعتبر جاذبـة      أوعدم استخدام أسقف عليها طبقة من القطران        ) ب(
   .لألتربة ومن الصعب تنظيفها

  .يجعلها سهلة التنظيف والصيانةى  بالشكل الذاألسقفيراعى تصميم  ) ج (
  .يجب االمتثال لذات المعايير والمواصفات الخاصة المطبقة بالجدران) د (
  .برنامج الصيانة الوقائيةى  األسقف فإدراج يجب  )ه(
 وتضمن عـدم   ، بوسيلة تجعلها سهلة الصيانةاألسقفوتصميم يراعى تشييد ) و  (

تلوث  إلى    تساقط طالئها على الغذاء مما يؤدى      أو  ، تكثف بخار الماء عليها   
  .الغذاء أسفلها

 ) ٩ (  مادة

 المتطلبات الفنية للعزل
لـنفس  منشآت التخزين الغذائيـة     ى  يجب أن تمتثل مواد العزل المستخدمة ف      ) أ  ( 

 وال يجب أن تكـون مـواد العـزل           ، مطبقة للجدران واألسقف  المتطلبات ال 
  .تلوث الغذاءى مكشوفة ألنها سهلة التمزق وقد تتسبب ف

  ويجب اختيار نوع العزل بعنايـة ، علـى أن تكـون المـواد المـستخدمة               ) ب(
    :فى العزل
   .غير سامة

   .بدون رائحة
   .غير جذابة للحشرات

  .غير ملوثة
  . كما يجب أيضا استبعاد الفيبرجالسيجب تجنب االسبستوس
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 ) ١٠( مادة 

 المتطلبات الفنية لألرضيات

 ملساء وغير مسامية وال تمتص السوائل ومقاومة        األرضياتيجب أن تكون    ) أ  ( 
   .للتآكل وسهلة التنظيف وبحالة جيدة

انزالق وسـقوط   ى   ناعمة جدا حتى ال تتسبب ف      األرضيات تكون   الأى  يراع) ب(
  . التخزيننشأةمالعاملين ب

  . غير قابلة للتسرباألرضياتيجب أن تكون ) ج (
يجب أن تكون لها زاوية ميل مناسبة لتصريف الميـاه تلقائيـا فـى اتجـاه                ) د  (

  .بالوعات الصرف وال تتراكم عليها
ـ  ،أن تكون بالوعات الصرف بعدد ومقـاس مناسـب    ى  يراع )ه (  أمـاكن ى  وف

  .بسهولة ويمكن تنظيفها وصيانتها  ،مناسبة
 )  ١١  (مادة

 المتطلبات الفنية ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

يراعى تصميم مأخذ الهواء ألجهزة التكييف بحيث ال يتم سـحب هـواء مـن               ) أ  ( 
  .لخ إ.  ... بها مصادر تلوث مثل المناطق التى بها كيماويات أو فضالتأماكن

ا دوريا ويجب تركيب مجارى الهـواء      يراعى تركيب مرشحات للهواء واستبداله    ) ب(
 . التخزين منشأةخارج مناطق تداول الغذاء وال يكون تصريفها داخل 

  .تصميم أنظمة تكييف الهواء بحيث يسهل تنظيفها وصيانتهاى يراع) ج (
إحـداث   إلى   ى التكييف بعناية واستخدام منظفات ال تؤد      أجهزةيجب تنظيف   ) د  (

  .تآكل بها
 فـساد    التخزين بصورة جيدة تمنع    منشأة داخل   ا الهواء متجدد  يجب أن يكون   )ه (

  .وتعفن الغذاء
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 ) ١٢ (مادة 

  المتطلبات الفنية لإلضاءة الداخلية والخارجية
 داخـل   واألنـشطة يراعى أن تكون اإلضاءة مالئمة وكافية لكافة العمليات         ) أ  ( 

   . التخزين وخاصة التنظيف والتعقيممنشآت
يبات اإلضاءة مزودة بأغطية مـضادة للكـسر وتكـون          يجب أن تكون ترك   ) ب(

   .مقاومة للرطوبة وسهلة التنظيف والصيانة
 الشحن  أوحالة التحميل   ى   الخارجية كافية وجيدة ف    اإلضاءةيراعى أن تكون    ) ج (

  .على الرصيفى الليل
 ) ١٣ ( مادة

  المتطلبات الفنية لمكافحة اآلفات
قد تمثـل خطـر     ى  فحة اآلفات والقوارض الت   يشترط تنفيذ برنامج فعال لمكا    ) أ  ( 

    .على الغذاء والمواد المتصلة به
يجب االحتفاظ بسجالت تفصيلية لبرنـامج مكافحـة اآلفـات والتوصـيات            ) ب(

   . الالزمةجراءاتواإل
 غلق جميع المداخل والمخارج والتأكد من فعالية نظام المكافحـة     حكامإيجب  ) ج (

 التخزين يجب عمـل     منشأة شديدة داخل    إصابةوفى حالة حدوث    ى  الخارج
 التخزين للتأكـد مـن فعاليـة    منشأةتحليل مخاطر للموقع وفتحات ومخارج     

  .برنامج المكافحة
 اسـتخدام   أو التخـزين    منـشأة  طعوم داخل    أومواد سامة   أى  عدم استخدام   ) د  (

باســتخدامها داخــل.ا الــصواعق الكهربائيــة دون أن يكــون مــصرح   
  .المنشآت الغذائية

 التخزين أن تتعاقد مع شركة مختصة لمكافحة اآلفـات للقيـام            منشأةارة   إلد )ه (
فعال يشرف عليه موظفين مؤهلين ومـدربين للتفتـيش      ى  بتنفيذ برنامج داخل  

   ، من خـالل تعاقـد موثـق    ، بشكل فعالإصابةأى  والمتابعة ومنع حدوث    
حـة  للموقع موضح عليـه جميـع تـدابير المكاف        ى  مع وجود رسم تخطيط   

)Layout( ،      الكيماويـات المـستخدمة  أو ووجود قائمة بالمواد والمبيـدات   
  .منشأةالى ف
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  ) ١٤ ( مادة
 المتطلبات الفنية لمرافق العاملين وغرف تغيير المالبس

 وتكون بالقرب من عمليات      ، والصابونى  يجب توفير أحواض لغسيل األيد    ) أ  ( 
 .يير بحيث تمنع التدفق االرتدادى تداول الغذاء ، مشيدة وفقا للمواصفات والمعا

توفير مرافق كافية للنظافة الشخصية والمـراحيض تتناسـب مـع عــدد             ) ب(
 .العـاملين لضمان الحفاظ على مستوى مناسب من النظافة الشخصية 

أن تكون فى مكان مالئم ، وال ينبغى استخدامها ألغـراض أخـرى مثـل               ) ج (
 .غذاء المواد المتصلة بال تخـزين الغذاء أو

متصلة بمصدر للماء الساخن والمـاء      ى  يديجب أن تكون أحواض غسيل األ      )د  (
  ، المنشآت الغذائية ى  البارد ومزودة بالصابون السائل ومصرح باستخدامه ف      

 وتفتح صناديق القمامة بالقـدم      ى ، يد وسيلة لتجفيف األ   أووالمناديل الورقية   
  .ويتم تنظيفها وصيانتها دوريا

ـ           يجب أن يت   )ه( بنـود  ى م تشييد وبناء تلك المرافق بصورة جيدة كما تم ذكرها ف
  . التخزينمنشأةمصدر التلوث داخل ى البناء وأال تكون ه

  .ت تخزين الغذاء بمرافق للعاملين لتغيير مالبسهمآيجب تزويد منش) و(
يجب توفير دواليب لمالبس العاملين وأن تكون أسطحها العلوية مائلة لتجنب            ) ز(

 تكون سهلة التنظيف وأال تكون مـن مـواد ماصـة            أواألتربة فوقها   تراكم  
  .للسوائل ومضادة للصدأ

 ويجب أن يكـون      ، يجب أن تفتح هذه المناطق مباشرة على مناطق العمل        ال  ) ح(
   .هناك بابين يفصالن بينهما

 يجـب أن تكـون مـستوفية    األطعمة مخصصة لتناول أماكنحالة توفير ى  ف) ط(
  . التخزينمنشأةمصدر التلوث داخل ى ة وأال تكون هللشروط السابق
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 ) ١٥ ( مادة

 الضوابط الخاصة بالعاملين بالمخازن
 مع الحـرص علـى تـوفير         ، توفير بيئة عمل آمنة وصحية لكافة العاملين      ) أ  ( 

  مهمات الوقاية الشخـصية الخاصـة لكـل فـرد ألداء عملـه والحـرص              
ـ           ة المطلوبـة ومخاطرهـا    على تدريب الفرد ومجموعة العمل علـى المهم

    .وطرق الوقاية
مخازن المواد الغذائيـة حاصـلين علـى        ى  يجب أن يكون جميع العاملين ف     ) ب(

   .شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من األمراض المعدية
  .العناية التامة بنظافة جميع العاملين) ج (
ـ       جميع العاملين بالممارسات الجيدة للتخزين     التزام) د  ( ى  والـسلوك الـصحيح ف

  .التعامل مع الغذاء
تنفيذ ذلـك  ى مع التشديد ف  منشآت التخزين   يجب أن يمنع التدخين نهائيا داخل        )ه(

  ، بكل حزم ويتم تعليق العالمات التحذيرية الدالة على ذلك بمكـان ظـاهر            
مـع تـوفير مكـان      منشآت التخـزين ،     وعدم تناول األكل والشرب داخل      

   .لألكلخر آمخصص للتدخين و
ى ا نظيفا وقت العمل ويكون واقيا من البرودة ف        رتداء العمال زيا موحد   إ يجب   )و(

ى حالة الدخول لمخازن التجميد وأحذية خاصة نظيفة ومطهرة للدخول بها ف          
دواليب خاصة ويمنع منعا باتا الدخول      ى  وتحفظ األحذية ف  منشآت التخزين ،    

   .باألحذية العادية
  يديـه بثـور   ى   تظهر ف  أومل تظهر عليه أعراض مرضية      عاأى  يجب إبعاد   ) ز(

 يتضح مخالطته لمريض مـصاب بمـرض        أو تقرحات جلدية    أو جروح   أو
معدى ويجب على المسئول عن منشآت التخزين إبالغ الجهات الصحية المختـصة            

   .فى حالة ظهور أى من األمراض المعدية ألى عامل من العاملين لديه 
 فى الحـاالت التـى   تباعهااجراءات الواجب على العاملين  يجب أن يتم وضع اإل    ) ح(

 .كسر الزجاج أو الحاويات البالستيكية : تتعرض فيها األشياء للكسر مثل 
 إبـالغ العاملون على دراية بأعراض الحاالت المرضـية التـى تـستوجب            ) ط(

المسؤولين عنها مثل الحاالت المرضية التى تستلزم استبعاد العـاملين مـن            
  .الغذاءتداول 
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 )    ١٦ ( مادة

 التنظيف والتطهير
ـ       لتزاميجب اال ) أ  (  التلـوث داخـل    ى   بمعايير النظافة والتطهير ويجب التحكم ف

  . التخزين حتى ال يكون المخزن هو مصدر تلوث الغذاء المخزنمنشأة
   والزجـاج بطريقـة تقلـل      اإلضاءةيجب أن تشمل عمليات النظافة مصادر       ) ب(

  . الغذاءحتماليات تلوثامن 
مـاكن التخـزين   يجب وضع جداول زمنية للنظافة وأن تكون موثقة وتنفذ أل    ) ج (

  .والمركبات والمعدات وتشمل التكرار وتوضع حسب المخاطرى والمبن
   يــشمل التنظيــف علــى جميــع المعــدات وجميــع المنــاطقأنيجــب ) د (

   . التخزينيةمنشأةبال
ـ  التنظ(  تنظيفأنظمةحالة استخدام ى ف )ه(   لتنظيـف  )نفـس المكـان  ى يـف ف

  الناقالت يجب تصميمها وتشغيلها لضمان التنظيـف الفعـال بمـا يتناسـب        
  .مع المنتجات المنقولة

التحقق من فعالية التنظيف يجب أن تكون المواد الكيميائية والمنظفات مناسبة           ) و(
  عبوات مغلقة وأن تكون عليهـا البيانـات واضـحة وتخـزن    ى  للغرض وف 

  .صلة عن تداول الغذاء منفأماكنفى 
عمليات التنظيـف والتطهيـر   ى يجب أن تكون قائمة الكيماويات المستخدمة ف ) ز(

   .لها صحيفة البيانات الخاصة بها
 )١٧ ( مادة

  وسائل التخلص من المخلفات والنفايات
داخل وخـارج    يتعين توفير وسائل مناسبة للتخلص من المخلفات والنفايات       ) أ  ( 

  والـتخلص )  صـناديق قمامـة مناسـبة   أو/غرف مناسبة و( التخزين  منشأة
   .من المخلفات والنفايات بصفة مستمرة وبالطريقة الصحيحة

  أن تكــون األوعيــة المخصــصة لجمــع النفايــات والمنتجــات الثانويــة) ب(
 وأن تكون مـصنعة      ،  الضارة يسهل التعرف عليها    أووغير الصالحة لألكل    
 ومن مواد غير قابلة المتـصاص        ، تنظيف وقابلة لل   ، من مواد عالية التحمل   

  . ومحكمة الغلق وتفتح بالقدم ، ومانعة للتسرب ،السوائل
  . ومناسبةةالتخلص من النفايات أثناء التشغيل بطريقة آمن) ج (
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 )١٨مادة (

 المتطلبات الفنية لتحقيق اشتراطات التخزين الجيد
لك بتحديد مواقع الرصات    يجب مراعاة الترتيب الجيد عند تخزين الغذاء وذ       ) أ  ( 

    . بها بصفة مستمرةلتزام ويتم االاألرضياتبعالمات واضحة على 
 يبلغ ارتفاع الرصات مستوى األسقف وأن يكون هنـاك مـسافات            الأيجب  ) ب(

   .مناسبة بين أعلى الرصات والسقف
   ، سـم مـن األرضـية    ١٥يجب أن تكون األرفف على ارتفاع ال يقل عن          ) ج (

الغذاء على األرضية مباشرة وأن تكون بعيدة عن جـدران          وال يجب رص    
   .سم٢٠ التخزين بمسافة ال تقل عن منشأة

عمليات تسليم وتسلم الغـذاء الـوارد   ى  األسس والقواعد العلمية فتباعايجب  ) د  (
   . ضياعأووالمنصرف لضمان الرقابة عليها والحفاظ عليها دون فقد 

ووضـع النظـام    منشآت التخزين ن داخلضرورة منع دخول غير المختصي   )ه (
ت التخزين  آ الرقابة الالزمة لعمليات الدخول والخروج لمنش      جراءالمناسب إل 

   .لحفظ األمن بها
والتخلص مـن   منشآت التخزين يجب مراعاة النظافة والترتيب والتنظيم داخل  ) و(

ى  مع المحافظـة علـى المحـيط الخـارج     ، نفايات التخزين بصفة مستمرة   
   .زن نظيف من النفاياتللمخا

 ومعـدات متابعـة درجـات الحـرارة     جهزة الصيانة الدورية أل   إجراءيجب  ) ز(
   .والرطوبة النسبية وكاميرات المراقبة

 بالسعة الفعلية لمنشآت التخزين وعدم تكدس الغذاء المخزن بها          لتزاميجب اال ) ح(
  .بما يفوق طاقتها االستيعابية

 امتـضمنً داخل منشآت التخزين يحمل بطاقة التوسـيم     غذاء   ال  أن يكون  تعيني) ط(
  .الصالحية والتشغيلة الخاصة بهاالنوع والصنف وتاريخ 

يجب تصميم منشآت التخزين بحيث يكون من السهل ترتيب الغذاء المخزون           ) ى(
ـ ( بناء على تـاريخ اإلنتـاج وانتهـاء الـصالحية             ، لتيسير سحبه  ى المنته

يـدخل أوال   ى  الـذ ( نظام   أو رقم التشغيلة    أو  ، )أوالصالحية أوال يخرج    ال
  . مرن يضمن سالمة الغذاءخرآنظام أى  أو) يخرج أوال
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 طبخ حفظه   أوتخزين الغذاء المعد لالستهالك مباشرة دون غسيل        ى  فى  يراع) ك(
  .بطريقة سليمة تحول دون تلوثه

 شـكله  أو حجمه أولف أيا كان نوعه    المغ أويفضل تغطية الغذاء غير المعبأ       ) ل(
   .لضمان حمايته من التلوث

 منفـصلة بمعـزل     أماكنى  يجب تخزين المواد الغذائية ذات الروائح النفاذة ف       ) م(
  .التأثير عليهاى المواد الغذائية لتفادى عن باق

 ) ١٩ (مادة 

 األجهزة واألدوات والمعدات المستخدمة فى تداول الغذاء
 التفريغ  أولة وجود مركبات مجهزة بخراطيم نقل ومضخات للتحميل         حاى  ف) أ  ( 

   .منآحالة جيدة ومغطاة ومحكمة بشكل ى  تكون فأنيجب 
ـ       ى  يراع) ب(   حالـة جيـدة   ى  الحفاظ على رافعات البالتات والرافعات الشوكية ف

  .لمنع تلف وفساد الغذاء
  األحمـال حالـة جيـدة ويراعـى تثبيـت         ى  ن تكون وسائل النقل ف    أيجب  ) ج (

  .بشكل جيد
 .ى  يجب فحصها وصيانتها بشكل دورأرففحالة وجود ى ف) د (
 لمتابعة البالتات الخشبية لمنع خطر التلوث واسـتبعاد         إجراءاتيجب وضع    )ه (

  .المتهالك منها
ـ      ) و  (  جهـزة  تـشغيل األ إجراءاتيجب أن يكون العاملين على درايـة كافيـة ب

   . تشغيل واضحةإجراءات والمعدات وأن يكون لها دواتواأل
 التخـزين  منـشأة يجب وجود وحدة لمتابعة درجات الحرارة والرطوبة داخل   ) ز(

  .تتطلب درجة حرارة خاصةى بصورة فعالة للغذاء الت
    .القياسى  المستخدمة فجهزةيجب وجود خطة لمعايرة األ) ح(
لبـات   التخـزين بكافـة متط     منشأةلتشغيل  ى  كافى   يجب وجود مولد كهربائ    )ط(

   انقطـاع أوأجهزه التبريد والتجميد وطاقتهـا فـى حالـة حـدوث عطـل             
 .ى للتيار الكهربائ

 .يراعى وجود خطة صيانة دورية ووقائية للمعدات وأجهزة التبريد والتجميد ) ى(
  . تجميد حسب اشتراطات الغذاء المخزنأووجود وحدات تبريد ى يراع) ك(
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 الفصل الثاني
  ) ٢٠ (مادة 
  ن العامة للغذاءشروط التخزي

ـ   ى يجب أن يخزن الغذاء ف ) أ  (   ةدرجه الحرارة المالئمة لها سـواء علـى درج
وال تزيـد   /  م   ١٥ إلـى    ١٠( جـاف بـارد      أو) م°٤±٢٤(حرارة الغرفة   

   .)م ±°١٨ -( المجمد أو) م° ± ٥(والمبرد ) ٪٦٠ لىرطوبتها ع
  ،  لها لمنع تلوثها    التخزين بالطريقة المناسبة   منشأةى  يجب أن يخزن الغذاء ف    ) ب(

  .للمنتجات القريبة لهاى  حدوث تلوث عرضأو
ـ   منشأةيجب الفصل الجيد بين الغذاء المخزن داخل        ) ج ( ا لتلوثهـا   التخزين منع  

   . حدوث تلوث عرضى للمنتجات القريبة منهاأو
ـ       ى  يراع) د  (    لـسريان الهـواء بحيـث    ةأن تكون هناك مسافة بين العبوات كافي

   .ة ساحة ممكنيمر على أكبر م
   داخل المخـازن الجافـة ارتفـاع الرصـة       األجولةيراعى فى حالة تخزين      )ه (

  .) جوال٢٠( م بواقع ٤ لىبما ال يزيد ع
   جـدران  أو وأرضـية يجب أن ال يكون هناك تالمس مباشر بـين الغـذاء            ) و(

   .منشآت التخزين
 ويفـضل   المجموعـات أووجود ممرات مناسبة وخالية بين الرصات ى  يراع) ز(

  .م ١,٥ يقل عرض الممرات عن الأ
يجب أن تكون الرصات ثابتة مع مراعاة االحتياطات الكافية التـى تـضمن             ) ح(

 مائلـة  حدوث حريق ولهذا يجب أن تكون جوانب الرصـات  ةثباتها فى حال  
    . م فى االرتفاع٣ سم لكل ٣٠الداخل بميل ال يقل عن إلى 

ـ   ، منـشآت التخـزين   ى   ف اآللية أوحيال استخدام عربات نقل يدوية      ) ط(   ى يراع
أن تكون هناك وسائل كافية لنقل المواد الغذائية داخل منشآت التخزين مـن             

   اليدويـة  أو الكهربائيـة    األوناش إالال يستعمل    (واألوناشالعربات اليدوية   
 ) حتى ال تؤثر علـى سـالمة الغـذاء      . أو غيرها     التى تعمل بالغاز الطبيعى    أو

  .قا الحتياجات العملوونش الشوكة طب
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  يراعى توفير العبوات الالزمة للتخزين حـسب طبيعـة وخـواص الغـذاء            ) ى(
   . مبردةأو مجمدة أوإذا كانت جافة 

يجب تهيئة الجو المناسب حسب طبيعة الغذاء فمثال بعضه يلزم حفظه عنـد             ) ك(
 كـالحبوب يحفـظ     خرآ أوثالجات  ى  درجات حرارة منخفضة وقد يحفظ ف     

  .درجات حرارة ورطوبة معينة له إلى  يحتاجأو خاصة داخل صوامع
 .يراعى توفير وسائل التهوية الكافية بمنشآت التخزين منعا لتلف وفساد الغذاء )  ل(
 .يراعى توفير المداخل والمخارج الكافية حسب العمالة وحجم الغذاء وطبيعته )  م(
  .يجب توفير اإلضاءة الكافية بمنشآت التخزين)  ن(
  .يجب أن تتوافق طرق التخزين مع اشتراطات منشآت التخزين) س(
 المتشابهة فى رصات متباعدة لمنع احتمال الخطأ فى         األصنافيجب وضع   )  ع(

  . ظاهرةبعالمة ة مميزةالصرف وتكون كل رص
تـؤثر علـى خـواص      ى   والت النفاذةيجب عدم تخزين المواد ذات الروائح       ) ف(

  . لهاةمنفصلة مخصص أماكنى بعضها متجاورة وتخزن ف
 يسهل الوصـول    أماكنيراعى أن تكون المواد التى يكثر منها الصرف فى          ) ص(

 والصرف أكثر من غيرها بينما توضع المواد متوسـطة الطلـب فـى              إليها
  . الصنفة التخزين حسب حركمنشأة نهاية أو بالقرب من وسط أماكن

كان ظـاهر مبـين    به فى مخاصةيجب أن يوضع لكل صنف بطاقة توسيم        )  ق(
   .عليه اسم الصنف وبياناته

  األرضيجب أن توضع الرصات علـى بالتـات مناسـبة مرتفعـة عـن               )  ر(
 يساعد علـى    أسفلهاحفاظا على المواد من تأثير الرشح ولمرور تيار هواء          

   .التجفيف والتهوية
 الحراسة الكافيـة لهـا     و يجب أن تتوفر الرقابة الفعلية على منشآت التخزين       ) ش(

  .منعا من السرقة والتالعب
   مكونات الغـذاء قبـل الحـصول       أوبيانات  ى   التغيير ف  أويحظر التصرف   ) ت(

 المؤقـت   فـراج حالة الغذاء الخاضـع ألحكـام اإل      ى  على إذن من الهيئة ف    
   .الصادرة عن الهيئة
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 يجب أن يكـون المكـان        ،  المؤقت فراجحالة الغذاء الخاضع ألحكام اإل    ى  ف) ث(
 لطبيعته ومجهز بالوسائل التكنولوجية والتقنية ونظـام        ائمالمخصص له مال  
 التخزين بكافـة األوراق والمـستندات   منشأة مع احتفاظ     ، للمراقبة المستمرة 

 منـذ  الـشركة  صورة طبق األصل معتمدة من   أوالخاصة بالرسائل الغذائية    
  ورقيـا ( بالوسـيلة المتاحـة    ،عنـه ى  النهائفراج المؤقت وحتى اإل فراجاإل
  .) الكترونياوأ

 براميل يجب أن تكون نظيفـة وخاليـة     أوفى حال تخزين الغذاء فى عبوات       ) خ(
  .من الصدأ وال تؤثر على طبيعة الغذاء المخزن بها

 يجب أن تكون الكتابة بأحبار مصنعة مـن          ، أجولةى  فى حال تعبئة الغذاء ف    ) ذ  (
 بطاقـة تعريـف     ة خياط أو بلصق   أو لالستخدامات الغذائية عليها     ةمنآمواد  

  .وصف للصنف المعبأ غير قابلة للنزع
يجب الفصل والتشديد عند تخزين الغذاء المسبب للحساسية المحدد من قبل           ) ض(

- المكسرات -ى   الفول السودان  -  البيض -القمح   -الحليب  ( مثل    ، الهيئة
 مالمـسة مـع   أى ومراعاة عدم حـدوث      ، )الصويا - القشريات - السمك

   . وضرورة التمييز بينهمارىاألخالمنتجات 
درجـات الحـرارة     –عدد الرصات   ( باشتراطات التخزين لكل منتج      لتزاماال) ظ(

   حـسب  كـل ) م التعـرض لـضوء الـشمس المباشـر         عـد  –والرطوبة  
  .طبيعته وتخزينه

 التخزينية لكل رسالة علـى      ةالسعخطاب   إصدارتختص الهيئة دون غيرها ب    ) غ(
  .جللغذاء الوارد من الخار ةحد

 الفصل الثالث
  ) ٢١ (مادة 

  المتطلبات الفنية لتخزين الغذاء الجاف
   :يجب استيفاء المتطلبات الفنية لمخازن األغذية الجافة وفقا لما يلى

 وفـى حالـة      ،  التخزين فى منطقة جافة جيدة التهوية      منشأةيجب أن تكون    ) أ  ( 
ضـيق  ضعف التهوية يتم زيادة عدد الشبابيك والشفاطات ووضـع سـلك            

   . والحيوانات والحشرات والطيور ،المسام لضمان عدم دخول القوارض
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ى الجزء العلو ى  يفضل أن يكون للمخزن باب واحد ونوافذ صغيرة متقابلة ف         ) ب(
 غلق هـذه الفتحـات وفتحهـا مـن          حكامإ مع مراعاة إمكان      ، من الجدران 

  . عملية تبخير الحبوب داخل المخزنإجراءالخارج حتى يسهل 
 التخـزين يتناسـب     منـشأة  قياس درجة الحرارة داخل      أجهزةيتعين توفير   ) ج (

 ويتم تدوين درجات الحـرارة مـرتين         ،  التخزين منشأةأعدادها مع مساحة    
    . وتوثيقها فى سجالت خاصة ،يوميا على األقل

 ) ٢٢ ( مادة

  الشوناإلجراءات واالشتراطات التى يجب توافرها فى 
  الصوامعوالبناكر ومركز التجميع و

 منشآت التخزين بتطبيق االشتراطات الخاصة بمرحلة مـا قبـل           ويلتزم مشغل  -١
   :التخزين ، وفقا لما يلى

  .آثارها أو قديمة أقماح أىيجب التأكد من خلو المواقع من ) أ ( 
 المحـصول  ثـار آيجب تجهيز المواقع بالتأكد من نظافتها وتطهيرهـا مـن    ) ب(

 .ى سم التال الموأقماحالسابق قبل تخزين 
  . استخدامها إعادة الجوت مع تبخيرها قبل أجولة وصيانة وإعداديجب توفير ) ج (
 والعـروق   واألغطيـة المشمعات  ( التخزين   أدواتضرورة التأكد من توفير     ) د  (

 ميزان بسكول بموقع التخـزين      – أجولة جوت نظيفة     – الطبالى   أوالخشبية  
   .شونة وسعتها حتى يتناسب مع حجم ال،)  قريب منهاأو

 داخل المواقع التى تم معاينتها وتحديـد        إال فى الموسم    قماحيتم استالم األ   ال   )ه (
   .قماحمدى صالحيتها لتخزين األ

  . سلك شائكأويجب أن تكون الشونة محاطة بسور ) و(
راضى المجـاورة وأن يكـون       الشونة مرتفعة عن األ    أرضيةيجب أن تكون    ) ز(

  .اإلمكانبها منخفض وبعيدة عن المساكن بقدر رضى منسوب الماء األ
 .يراعى أن تكون الشونة قريبة من الطرق الرئيسية ومصادر الكهرباء والمياه ) ح(
ن تم االستالم بها تعتبـر كمراكـز        إ يتم االستالم فى شون ترابية و      الأيجب  ) ط(

  . لحين النقل للصوامعمؤقتةتجميع 
  . مرتفعة فى نسبة الرطوبةأو مصابة أوة  قديمأقماح يتم استالم الأيجب ) ى(
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 منشآت التخزين بتطبيق االشتراطات الخاصة بمرحلـة التخـزين ،           ويلتزم مشغل  -٢
  :وفقا لما يلى

 أجولـة  إلـى   بالستيكيةأجولة من  ، المستلمة قماحيفضل نقل تدوير كافة األ    ) أ  ( 
  .)إن وجد(جوت 

لمخزنة وعدم ارتفـاع محتواهـا      يراعى التجفيف الجيد للحبوب والمنتجات ا     ) ب(
  .)٪١٤-١٣(الرطوبى 

 التخزين ومتابعة الحرارة والرطوبة طول      أثناءيجب التهوية الجيدة للحبوب     ) ج (
  .مدة التخزين وعمل سجالت بذلك

 إجـراء خـذ عينـات و  أيجب الفحص الدورى للحبوب المخزنة من خـالل      ) د  (
لوقـوف علـى وجـود     تقرير بذلك لوإرسال ا يوم١٥كل ى الفحص الحشر 

  . كذلك اختبار الروائح ،إصابة
   المخزنـة فـى الـصومعة      قمـاح  حشرية لأل  إصابةيراعى فى حالة وجود      )ه (

 والتنبيـه   قماح الصرف من تلك األ    إيقافأو الهنجر أو البنكر أو الشونة يتم        
ثار المادة المستخدمة فـى     آبإجراء التبخير والغربلة والتهوية ، وعند زوال        

 . للتحليل فى المعامل المختصة قماحتقوم اللجنة بسحب عينات من األالتبخير 
 المحلية عـن الـسعة التخزينيـة        قماح تزيد الكميات المخزنة من األ     الأيجب  ) و(

   مـن المـساحة الـصالحة للتخـزين        )٪٨٠( الشونة والتى تمثل     أوللهنجر  
  ى بجـواب رسـم    إال وال يـسمح بزيادتهـا        جـواالً  ٢٠بارتفاع للرصات   

   .الجهات الرقابيةمن 
 طبقـا لـدرجات النظافـة بـه         ةضرورة تستيف اللوطات كل لوط على حد      ) ز(

والمدونة بمحاضر الصرف وبأوزان محددة ومعلومة مع وضع لوحة علـى           
 اسـم  - تاريخ التخزين- نوع القمح –درجة النظافة   (كل لوط موضحا عليها     

 –) لتبخير إن أمكـن  عدد مرات ا   – ميناء الرحلة    – تاريخ الرحلة    –الباخرة  
  .والصرف طبقا ألقدمية الورود) . ..تحت التحفظ(خرى أ مالحظات أى
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 ) ٢٣ (  مادة

  االشتراطات الخاصة بالصوامع
منطقة يسهل فيها عمل أساسات تتحمل إقامـة        ى  أن يكون موقع الصومعة ف    ) أ  ( 

   .الصوامع بما فيها من أحمال الحبوب
ية قريبا من طرق النقل الرئيسية سواء مـن         أن يكون موقع الصومعة الداخل    ) ب(

  ، استقبال وصرف الحبـوب ةوذلك لتسهيل عمليى  طريق نهر  أو حديد   ةسك
  ،  الحبوب ة المزارع التى تقوم بزراع    ةحالة وجود صومعة داخل منطق    ى  وف

  .اإلمكانيفضل أن تكون قريبة بقدر 
ة المزودة بنظـام    الغرابيل الهزاز ( التنظيف   أجهزةب يجب أن تزود الصوامع   ) ج (

إلزالـة الـشوائب مـن      )  دفع هوائى للتخلص من الشوائب الخفيفة      أوشفط  
  . المالصقة لهااألتربةالحبوب والتخلص من 

   ،  العالقـة بـالحبوب بعـد سـحبها بواسـطة الهـواء            األتربةيجب تجميع   ) د  (
 ى ، والتخلص منها بـشكل دور     ، خلية مستقلة لها نظام مراقبة    ى  ووضعها ف 

  .ن الصومعةبعيدا ع
  ،  عملية التخـزين   إجراءيجب أن تزود الصوامع بنظام لوزن الحبوب قبل          )ه (

   ،  كما تزود بنظـام وزن قبـل التعبئـة          ، لسهولة المراجعة على الصومعة   
  يكفـل وزن الـسيارة    ى   تزود بنظام اسـتخدام ميـزان البـسكول الـذ          أو

   .لمعرفة حمولتها
مع لالستخدام فى نقل الحبـوب مـن    ومعدات داخل الصوا  أجهزةيجب توافر   ) و(

  ،  نواقـل السلـسلة الكابينـة       ،  بريمة حلزونية   ، سيور(منطقة ألخرى مثل    
   .) التفريغأجهزة  ،روافع القواديس

 إلحكـام   ، يجب استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجيـة داخـل الـصوامع         ) ز(
  ، والرطوبـة  ،الحـرارة (الرقابة ولسهولة متابعـة اشـتراطات التخـزين     

ــة ، الحــشريةواإلصــابة ــوب داخــل)  والتهوي ــى الحب   للمحافظــة عل
   .الخاليا المختلفة
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  ) ٢٤( مادة 
  اشتراطات نقل وتخزين الزيوت والدهون
   :يتعين استيفاء اشتراطات نقل وتخزين الزيوت والدهون التالية

 يتم وضع البيانات طبقا لمواصفة الصنف للعبوات المعدة لالستهالك المباشر         ) أ  ( 
  مخصصة للبيـع بالتجزئـة والكميـات الـصب        ال العبوات الكبيرة غير     أما
    . فتكون البيانات مدونة بالشهادات المرافقة للكمية ،)غير المعبأة(

عبوات صحية مناسبة مصنوعة من مواد غيـر ضـارة          ى  أن تعبأ ف  ى  يراع) ب(
 وال تؤثر على خواصه وأن تكون العبوات نظيفة وجافة وخاليـة             ، بالصحة

ية رائحة غريبة وأن تكون العبوات مطابقة لما نصت عليه التـشريعات     أن  م
   .هذا الشأنى الصادرة ف

   .العبوات من التلف والتلوثى يجب أن يتم النقل بوسائل تحم) ج (
ت تخـزين  آفى منش) م °٢٥±٤(يراعى أن تخزن العبوات فى درجة حرارة الغرفة ) د  (

المباشر ومصادر الحرارة والتلوث ا عن ضوء الشمس جيدة التهوية بعيد.  
 ا تخزين الزيوت نظيفة وجافة تمام     أويجب أن تكون الخزانات الخاصة بنقل        )ه (

     .قبل االستخدام
 الدهون لضمان عدم حـدوث  أويجب تقليل كمية الهواء المعرض لها الزيوت    ) و(

  .الغذاءى رات كيميائية فيتغي
 التخـزين مـصممة   أوالمخصصة للنقـل    يجب أن تكون تركيبات الخزانات      ) ز(

 بالطرق المناسبة لكل     ، بطريقة تضمن سهولة تنظيف المواسير والصمامات     
    . الخزاناتأنواعنوع من 

يجب أن تصمم الخزانات وفقا ألحدث المعايير والمواصفات لـضمان عـدم            ) ح(
  . والفحص الفعالى ، مع مراعاة التنظيف بشكل دور ،تلوثها

   ، السفن أن تكون داخـل خزانـات منفـصلة        ى  حميل الزيوت ف  يجب عند ت  ) ط(
  .مع مراعاة نوع الشحنات السابقة

  ، بشكل مناسـب ايفضل أن يكون الخزان مصمم  ى  حالة التخزين األرض  ى  ف) ى(
للـسقف  ى   مع التدعيم الذات   ى ، دائرى   وذو مقطع عرض    ، وأن يكون رأسيا  
 لتقليـل الـسطح    ،قة وأن تكون الخزانات طويلة وضيى ، ويفضل المخروط 

  .المعرض من الزيوت والدهون للهواء واألكسجين
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يجب أن تكون كل الخطوط الداخلية والخارجية وفتحات الخـزان وأمـاكن             ) ك(
  .التفريغ سهلة الغلق

 من حيث الـسعة الكليـة للتخـزين         ايجب أن يكون تصميم الخزانات متناسب     ) ل(
  .ومعدل االستبدال  ، وعدد مرات الملء ،وحجم وعدد التانكات

 ) ٢٥ ( مادة

  نابيبالمتطلبات الفنية الخاصة بالتانكات والخزانات وخطوط األ
 يجب أن تكون مـن   ،عند استخدام تانكات مصنعة من مادة االستانلس ستيل   ) أ  ( 

 التآكـل  أو وذلك لقدرته وكفاءته على مقاومـة الـصدأ    ،)YC 316(نوع 
ـ    ى  ة الت  والقلويات الشديد  األحماضالناتج عن    عمليـات  ى  يتم اسـتخدامها ف

  .التنظيف والتطهير
 يجب الفصل بـين      ، فى حالة نقل وتخزين الزيوت والدهون بخزانات السفن       ) ب(

  .ةالخزانات باستخدام مضخات وأنابيب ضخ لكل خزان على حد
ى  الصلب العـاد أويجب استخدام خزانات مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ       ) ج (

  ، نقل الزيـوت والـدهون الـسائبة      ى  يبوكسى الرانتيجية ف  بمادة اإل ى  المطل
 وذلـك دون     ، دمـى  والصالحة لالستهالك اآل    ،  ومزالة الرائحة   ، والمكررة

  . باالشتراطات السابقةخاللاإل
 األخـص  وعلـى     ، يجب أن تصنع الخزانات من مـواد مقاومـة للـصدأ          ) د  (

  .نقل وتخزين الزيوت والدهون تامة التكريرى المستخدمة ف
عند استخدام الخزانات المصنوعة من الصلب العادى يجب أن تكون مطليـة      )ه (

بمواد خاملة غير قابلة للتفاعل مع الزيوت والدهون مثل الراتنجات الفينولية           
حالـة اسـتخدامها مـع الزيـوت     ى  أما ف ،اإليبوكسية كذلك سلكيات الزنك   

 حظ أنها تؤدى  والدهون الخام وخصوصا ذات درجة الحموضة المرتفعة تال       
  .فساد الزيتإلى 

 ووسائل   ،  وملحقاتها  ، يجب أن تكون المواد المستخدمة فى تصنيع الخزانات       ) و(
 وتكون من مواد صالحة      ، التسخين من مواد ال تتفاعل مع الزيوت والدهون       

   .لالتصال بالغذاء
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ـ          ) ز  (   ريراعى استخدام الحرارة المناسبة وعدم استخدام البخار الرطـب المباش
 . المعادن المطلية أثناء عملية تنظيف الخزانات لضمان عدم تأثرها أسطحعلى 

تصنيع الخزانات الخاصة بنقـل     ى  ا ومشتقاته ف  يحظر استخدام النحاس منفرد   ) ح(
 تانكات التخزين المنقولة    أو وكذا خزانات السفن      ، وتخزين الزيوت والدهون  

 والوصالت واللحامات   ألنابيبا مثل   ا السكك الحديدية وملحقاته   أوبالسيارات  
  ،  قياس درجات الحـرارة    أجهزةوالصمامات وملفات التسخين والطلمبات و    

 قيـاس درجـة الحـرارة       أجهزة مع تجنب استخدام      ، خذ العينات أ أجهزةو
خـذ العينـات    أ أوعيـة    أو كما ال تستخدم التجهيزات الزجاجيـة         ، الزئبقية

  .اء للكسر وتلويث الغذةنها عرضإالزجاجية حيث 
يجب أن تكون تانكات التخزين وتانكات السيارات والسكك الحديدية مـزودة           ) ط(

 لتفادى حدوث التسخين الزائد للزيـوت       ،درجة الحرارة   ى  بوحدات تحكم ف  
  .فى الصهاريج

ا عـن   بعيـد  ،يجب تركيب جهاز لتسجيل درجات الحرارة فى مكان واضح      ) ى(
 وتـوفير   ،  حتى يمكن ضبطه   اكيتوماتيو ويفضل أن يكون أ     ، لفائف التسخين 

توضع فى مكان واضح مثل غرفة العمليـات         و  ، سجالت لدرجات الحرارة  
  .فى السفينة

يجب تصميم خطوط األنابيب وملحقاتها بحيث يمكن تجنب االختالط بالهواء          )  ك(
 لتالفـى حـدوث      ،  من قمة التانك بأنبوب قريب من القـاع        أوأسفل التانك   

  .ت وذلك لمنع تخلل الهواء للزيتاندفاع على هيئة شالال
 بواسـطة اسـتخدام   أويفضل تنظيف خطوط األنابيب المستخدمة بتـصفيته   ) ل  (

 وسـيلة   تباعا وفى حالة استخدام الهواء يجب        ،  كالهما معا  أوالغاز الخامل   
   .الزيت إلى مالئمة لمنع انتقاله

   والـدهون الخـام    يجب استخدم الفوالذ المقاوم للصدأ لجميع أنواع الزيـوت        ) م(
 وفى حالة الزيوت والدهون تامة التكريـر يـتم اسـتخدام             ، وشبه المكررة 

  .الصلب المقاوم للصدأ
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تربط بين خطوط األنابيب أثنـاء      ى  يجب أن تكون جميع الخراطيم المرنة الت      ) ن(
 مالئمة لـضمان سـهولة      وبأطوالالشحن والتفريغ من خامات خاملة وقوية       

 الربط والوصالت من الفـوالذ      أدوات وأن تكون    ،  عمليات التنظيف  إجراء
    .أخرى مادة خاملة أى من أوالمقاوم للصدأ 

 البارد أن تكون خطـوط األنابيـب المـستخدمة        أوالطقس الحار   ى  يفضل ف ) س(
أن تكـون ثابتـة     ى  قد تتجمد فى حرارة الجو العـاد      ى  للزيوت والدهون الت  

 وعند تنظيف خطوط     ، ائيةومزودة بوسائل التسخين مثل خطوط بخار كهرب      
  .مثل هذه األماكن فإنه يمكن استخدام البخارى األنابيب ف

 ) ٢٦ ( مادة

  درجات الحرارة عند تخزين ونقل وشحن وتفريغ الزيوت والدهون
تسخين الزيوت والدهون الصلبة ونصف الـصلبة وذات اللزوجـة          ى  يراع) أ  ( 

ات الشواطئ والمراكـب    تانكات التخزين وتانك  ى  العالية وذلك قبل ضخها ف    
وتانكات السفن وتانكات سيارات النقل والسكك الحديدية وذلك بـبطء حتـى            

   ويجب البـدء فـى التـسخين طبقـا للمـدة          ، اتصبح سائلة ومتجانسة تمام 
المحسوبة بحيث تعطى درجة حرارة الضخ المطلوبة دون أن تتعدى درجـة      

 ساعة وفى حالة    ٢٤م على مدار    °٥الحرارة الحد األقصى المسموح به وهو     
 بار لتالفى حـدوث     ١,٥ يزيد ضغط البخار على      الأاستخدام البخار فيجب    

 ويجب أن تكون كـل الملفـات         ، تسخين أكثر من الالزم فى بعض األماكن      
  .مغطاة تماما قبل البدء فى تسخين التانك 

يجب تثبيت درجة حرارة الزيت السائب فى التانكات فـى مـدى درجـات              ) ب(
 تصلب أثناء الفترات    أولتجنب حدوث بلورة    ) ١(جدول  ى  واردة ف الحرارة ال 

القصيرة من التخزين والنقل بالسفن ولهذا تم اختيار درجات الحـرارة هـذه       
  .لتقليل فساد الزيوت والدهون

مع منـع التـسخين    ى  يجب أن يكون التخزين على درجة حرارة الجو العاد        ) ج (
لمدد طويلة وفى حالة ما إذا أصـبح        منعا تاما وعند تخزين الزيوت السائلة       

الزيت صلبا فإنه يجب الحذر التام أثناء التسخين األولى لضمان عدم حدوث            
  .بعض األماكنى تسخين زائد ف
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 تستخدم درجات الحرارة لكل من الزيوت الخام والمكررة لـنفس           أنيراعى  ) د  (
 وتمثل درجة حرارة الشحن والتفريغ متوسـط قـراءات درجـة             .الصنف

  .لحرارة عند القمة والوسط والقاعا
  . سـم  ٣٠ا عن ملفات التسخين بما ال يقـل عـن           يجب أخذ القراءات بعيد    )ه (

وتحت ظروف الطقس الباردة فإن درجة حرارة التفريغ يجب أن تكون عند            
ـ  ) ١(جـدول  ى الحد األقصى من الدرجات الواردة ف   ا النـسداد  وذلـك منع

      .خطوط األنابيب غير المسخنة
يجب أن يتم حفظ مختلف درجات الزيوت بشكل منفصل مع تجنـب ضـخ              ) و(

الزيت الطازج الحديث مع الزيت القديم على وجه الخصوص لتجنب حدوث           
 وأنه من المفضل نقل مختلف أنواع ودرجـات          .األكسدة وانخفاض الجودة  

   .الزيوت خالل خطوط منفصلة

  )١جدول(الشحن والتفريغ جدول درجات احلرارة أثناء التخزين ، النقل ، 

 التخزين والنقل للزيوت الصب الشحن والتفريغ

 م°صغرى  م°عظمى م°صغرى م°عظمى
 الزيت أو الدهن

 زيت الخروع ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥
 زيت جوز الهند ٢٧ ٣٢ )٤٠ (١ )٤٥ (١
 زيت بذرة القطن ىالجو العاد ىالجو العاد ٢٠ )٢٥ (٤

 زيت السمك ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٣٠
 زيت بذر العنب ىالجو العاد ىجو العادال ١٠ )٢٠ (٤
 زيت الفول السوداني ىالجو العاد ىالجو العاد ٢٠ )٢٥ (٤
 الزيوت المهدرجة مختلف - مختلف )٢-(

  األلبةزبد ٣٨ ٤١ ٥٠ ٥٥
 دهن الخنزير ٤٠ ٤٥ ٥٠ ٥٥

 زيت بذر الكتان ىالجو العاد ىالجو العاد ١٠ )٢٠ (٤
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 التخزين والنقل للزيوت الصب الشحن والتفريغ

 م°صغرى  م°عظمى م°صغرى م°عظمى
 الزيت أو الدهن

 زيت الذرة ىادالجو الع ىالجو العاد ١٠ )٢٠ (٤
 زيت الزيتون ىالجو العاد ىالجو العاد ١٠ )٢٠ (٤

 زيت النخيل ٣٢ ٤٠ ٥٠ ٥٥
 أولين النخيل ٢٥ ٣٠ ٣٢ ٣٥

 إستيارين النخيل ٤٠ ٤٥ ٦٠ )٧٠ (٣
 زيت نوى النخيل ٢٧ ٣٢ )٤٠ (١ )٤٥ (١

 أولين نوى النخيل ٢٥ ٣٠ ٣٠ ٣٥
 إستيارين نوى النخيل ٣٢ ٣٨ ٤٠ ٤٥

زيت بـذر اللفـت مـنخفض        ىالجو العاد ىجو العادال ١٠ )٢٠ (٤
 حمض االيروسيك

 زيت العصفر ىالجو العاد ىالجو العاد ١٠ )٢٠ (٤
 زيت السمسم ىالجو العاد ىالجو العاد ١٠ )٢٠ (٤

  مكسرات الشىةزبد ٣٨ ٤١ ٥٠ ٥٥
 زيت فول الصويا ىالجو العاد ىالجو العاد ٢٠ )٢٥ (٤
 زيت عباد الشمس ىالعادالجو  ىالجو العاد ١٠ )٢٠ (٤

  الشحوم الحيوانية  ىالجو العاد ىالجو العاد ٥٥ ٦٥
 ) أقل أيام أو١٠مدة الرحلة (

  الشحوم الحيوانية ٣٥ ٤٥ ٥٥ ٦٥
 ) أيام١٠مدة الرحلة أكثر من (

  :مالحظات
   تكون درجات حـرارة شـحن وتفريـغ زيـت     ،المناخات األدفأ إلى  بالنسبة -١

   درجة مئوية كحـد أقـصى      ٣٩ درجة مئوية كحد أدنى و     ٣٠ جوز الهند وثمار النخيل   
   . حرارة الهواء المحيطأو
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  ، ا من حيث نقاط االنـصهار     ا كبير يمكن أن تختلف الزيوت المهدرجة اختالفً      -٢
 ويوصى أثناء الرحلة باإلبقاء على درجة حرارة قريبة مـن    .ايجب إعالنها دائم  ى  والت

مـا بـين    إلى زيد قبل التفريغ لتصل درجة الحرارة على أن ت ، نقطة االنصهار المعلنة  
   . درجة فوق نقطة االنصهار حتى تتم عملية التفريغ بطريقة نظيفة١٥ درجات و١٠

قد تكون هناك اختالفات واسعة بين األصناف المختلفة من إستيارين النخيـل             -٣
سـب مـع     وربما يجب تعديل درجة الحرارة المعلنة بما يتنا         ، االنصهارنقطة  ى  من ح 

   .الظروف النوعية
بعض الحاالت يمكن أن تزيـد درجـة الحـرارة          ى  من المسلم به أنه ف    ) ٤(  -٤

   .الجدولى  األرقام القصوى الموصى بها فلىالمحيطة ع
  الفصل الرابع

  ) ٢٧ ( مادة
  المتطلبات الفنية لتخزين الغذاء المبرد والمجمد

   :يد ثالجات التبريد والتجميدالمتطلبات واالشتراطات التى يجب توافرها عند تشي
    .نزالق خرسانية ومقاومة لإلاألرضياتيجب أن تكون ) أ ( 
 تـسمح بتغلغـل    وال ،مـسامية  غير التحمل قوية الجدران تكون أن يراعى) ب(

 مـن جـدران   أو مواد مقاومة للـصدأ  ويتم تشييدها من  ،والبخار الرطوبة
 تحقق أخرى مادةأى  أو  ،ناعم صلب مشطبة بسطح الصب مسبقة خرسانية

  .للتنظيف قابلة  وأن تكون كافة األسطح ،الغرض نفس
  معدنية من الصلب المقاوم للصدأ معزولـة ،        ألواحن تكون األسقف من     أيجب  ) ج (

   .الهواءى ويمر فوقها المواسير والكابالت ومجار
   ،انبعاثـات أى   محكمـة وال تـسمح بتـسريب         األسـطح يجب أن تكـون     ) د  (

  . بالمواد المانعة للرطوبة معزوالًلسقف مائالًويكون ا
يجب أن تكون دهانات األسطح آمنة وذات قـدرة علـى تحمـل التنظيـف                )ه (

  .المتواصل بالكيماويات
  . مقاومة لالنزالق والتآكلاألرضياتويجب أن تكون دهانات ) و(
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ـ      ، يجب استخدام مادة مناسبة لسد كافة الشقوق والثقوب       ) ز( سرب  وذلك لمنـع ت
  . دخول الحشراتأوالماء 

سـد   ويراعى  ،  ثالجات التبريد والتجميد محكمة الغلق     أبوابيجب أن تكون    ) ح(
   .أية ثغرات حولها

ـ    ،  تقليص النوافذ بقدر اإلمكان    يجب) ط( ال تقـف  ى  وأن تكون جلستها مائلـة ك
  .الطيور عليها

مبـردات   والمعدات مثل طلمبـات الميـاه ومـراوح          دواتيفضل عزل األ  ) ى(
   .الوحدات الواقعة خارج المنطقة المبردة ومبردات المياه

يجب عزل أرضيات الثالجات بألواح عازلة مـن طبقتـين علـى بالطـة               ) ك(
سم وتصل هذه األلواح حتى الطبقات      ١خرسانية وطبقة ضد الرطوبة بسمك      

  اسـترين ى   ويفضل أن تكون األلواح العازلة مـن البـول          ، العازلة للجدران 
    . من مادة مماثلة بقوة تحمل ضغط مرتفعةأويوريثين ى بول الأو

لجـدرانها  ى   بنفس طريقة العزل الحرار    ايجب عزل أبواب الثالجات حراري    ) ل(
  .يوريثين لعزل أبواب الثالجاتى ويفضل استخدام مادة البول

اإلحكام الخاصة بالبـاب    ى  يجب تركيب سخانات لمنع تكون الثلج على حواش       ) م(
  .هولة فتحهالضمان س

   ،يجب أن يتم بناء ثالجـات التبريـد علـى أساسـات خرسـانية مـسلحة              ) ن(
  .وأرضية خرسانية معزولة

  .يجب أن تكون األرضية مرتفعة عن مستوى التربة) س(
يجب أن تكون مزودة بوسيلة لتصريف المياه المتراكمـة نتيجـة لعمليـات             ) ع(

  . تكثف بخار الماءأوالتنظيف 
   ، ا عـن أشـعة الـشمس المباشـرة        الظل بعيد ى  ييد الثالجات ف  يراعى تش ) ف(

 وضـع   أو  ، لعكس أشعة الشمس عنهـا    ى   الفض أووطالئها باللون األبيض    
   .لتبريدهى رشاشات مياه على سطحها العلو

مـع شـركة    التعاقـد و  ،جيـدة  تشغيل حالةى ف أن تكون الثالجات يجب) ص(
ـ  ،لصيانتها بصفة دورية متخصصة حالـة عـدم وجـود إدارة    ى  وذلك ف

  .الشركةى مختصة بالصيانة ف



  ٢٠٢٢سنة  مارس ٢٠فى ) تابع (٦٦ العدد – الوقائع المصریة

  

٤٠

 ) ٢٨ (مادة 

  المتطلبات واالشتراطات الفنية الخاصة بمخازن الغذاء المبرد والمجمد
يتعين استيفاء المتطلبات واالشتراطات الفنية الخاصة بمخـازن الغـذاء المبـرد            

   :والمجمد وفقا لما يلى
  . تبريد ذات حجم مناسبأود يجب أن تكون مجهزة بثالجات تجمي) أ ( 
   ، يجب أن تكون الثالجـات مـزودة بجهـاز لقيـاس درجـات الحـرارة              ) ب(

  .والتأكد من صالحيته ومعايرته بصفة دورية
ــذاء ،  ) ج ( ــظ الغ ــصا لحف ــصممة خصي ــد م ــد والتبري ــات التجمي ــون ثالج   أن تك

ق رضـية مانعـة لالنـزال     وأن تكون الحوائط مبطنة بأسطح مقاومـة للـصدأ ، واأل          
 ا حتى ال يتعرض الغذاء بداخلها للتلف أو التلوث ، وأن تكـون سـهلة               ومعزولة حراري

 .التنظيف ، ومزودة بالوحدات المناسبة لتوزيع قوة التبريد بشكل ثابت ومستمر 
أن تزود أبواب ثالجات التبريد بأقفال من الداخل والخارج ويـستعاض عـن   ) د  (

  . الداخله منل يمكن تشغيإنذارذلك بتركيب جرس 
توفير اإلضاءة الجيدة داخل ثالجات التجميد والتبريد حتى يتـسنى تعبئتهـا             )ه (

عـدم فـتح    ى   ويراع  ،  والرقابة على محتوياتها    ، وتفريغها وتنظيفها بسهولة  
 ا الباب جيـد   إغالق مع مراعاة     ،  وألقل فترة ممكنة    ،  عند اللزوم  إالأبوابها  

  .بعد إتمام العمل المطلوب
  . بترتيب الغذاء داخل ثالجات التجميد والتبريد بشكل منظمتزاملاال) و(
حالـة انقطـاع    ى   ف اأن تكون مجهزة بمولدات كهربائية احتياطية تعمل تلقائي       ) ز(

 .ى التيار الكهربائ
  .توفير مالبس خاصة وقفازات واقية للعاملين والمترددين على الثالجات) ح(
 دخول ضوء الشمس المباشر ومياه األمطـار  اتخاذ االحتياطيات الالزمة لمنع  ) ط(

   . التخزينمنشأة إلى والسيول
سجل خاص يتم االحتفاظ به عنـد       ى   ف ا بتوثيق درجات الحرارة يومي    لتزاماال) ى(

  .باب الثالجة
ترتيبـه  ى   يراع  ، براد واحد ى   ف األصنافحالة تخزين غذاء من مختلف      ى  ف) ك(

تلـوث  أى   حـدوث    أوألخـرى   على نحو يحول دون تأثير إحداها علـى ا        
  .للغذاءى عرض
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ثالجات معلقة بكالليـب فـى حالـة        ى  يجب أن يتم التخزين بوضع الغذاء ف      ) ل(
  ،  خشبية أو  ،  على حوامل بالستيكية   أو على أرفف مفتوحة     أوالذبائح الحية   

 ويجـب أن تكـون األرفـف         ، صناديقى   ف أو معدنية غير قابلة للصدأ      أو
  سم على األقل وأال تكون مالصـقة للجـدران        ١٥مرتفعة عن األرضية بـ     

جميـع   إلى    وذلك لتسهيل عملية التنظيف ووصول التيار البارد        ،  السقف أو
 كما يجب عدم وضع الغذاء على أرضية الثالجات مباشرة           ، الغذاء المخزن 

  . الغالفأومهما كان نوع العبوة 
ـ        ى  يراع ) م(  لتعليمـات الـشركة     اأن تكون عملية إذابة الجليد من الثالجات وفقً

 ويجب تنظيف الثالجات مرة واحده على األقل كل سـتة أشـهر          ، المصنعة
  . وكل أسبوع بالنسبة للثالجات الصغيرة ،بالنسبة للثالجات الكبيرة

مراعاة تصريف الغذاء المخزن قبل حلول تاريخ انتهاء الـصالحية بوقـت             ) ن(
  .لهذا الغرضى كاف ويفضل استخدام نظام الحاسب اآلل

منـشآت   بـأول مـن      الًالـصالحية أو  ى  التخلص من الغذاء التالف والمنته    ) س(
  .شراف الهيئةإاألماكن المخصصة لها تحت  إلى بنقلهاالتخزين 

ـ           ) ع(   حـال ى  يجب توفير مخزن مستقل لتخزين لحوم الخنـازير ومـشتقاتها ف
  .التعامل معها

الستخدام عنـد تفريـغ     يجب توفير مواقع مظللة بمخازن التبريد والتجميد ل       ) ف(
  .وتحميل السيارات لحماية الغذاء من أشعة الشمس

يجب أن تساعد حركة الهواء المناسبة داخل مخـزن التبريـد علـى نقـل            ) ص(
أسطح التبريد فى شـكل حركـة دائريـة          إلى   الحرارة من الغذاء والمخزن   

  .لضمان جودة التهوية
ـ     يجب التحكم بالرطوبة النسبية داخل مخازن ا      ) ق(  ى ، لتبريد عند الحـدود المثل

 ويراعى أن تكون رطوبة الهواء مناسبة لضمان عدم حدوث عمليـات تكثـف ،    
  .ونمو الميكروبات

 وأن تكون كافة الثالجات مزودة       ، يجب مراقبة درجة حرارة الثالجات يوميا     ) ر(
  . قياس درجات الحرارة ألخذ قراءات يوميةأجهزةب
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لثالجات على أسـاس منـتظم والمحافظـة      ضرورة وضع برنامج لتنظيف ا    ) ش(
 .ى  تعرضه للتلوث العرضأوعليها بشكل يمنع تلوث الغذاء 

 تبريد وتجميد ذات كفاءة     أجهزةأن تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد ب      ) ت(
 وأن تـزود    جهـزة ،   األ إحدى بديلة حال تعطل     أجهزة وتوفير عدة     ، عالية

  .ية قراءة النتائج من خارج الغرفة قياس لدرجة الحرارة مع إمكانأجهزةب
يجب تخزين الفواكه والخضروات فى مخازن غذاء مبردة فى درجة حرارة           ) ث(

  سنة واحدة بنـسبة رطوبـة      لىم لمدة تخزين تزيد ع    °١٠  :حدود صفر ى  ف
)٩٥  :٨٠٪. ( 

يجب الحفاظ على المسافات بين صناديق الفاكهـة والخـضروات لـضمان            ) خ(
 الفاكهة والخضروات المخزنـة    أصناف التأكد من توافق     التهوية المالئمة مع  

   والرطوبـة   ، معا فى الثالجة مـن حيـث تحمـل ذات درجـة الحـرارة             
  .ومستوى اإليثلين

  مـستوى التهويـة بهـا     ى  الهواء بداخل الثالجات بالتحكم ف    ى  يمكن التحكم ف  ) ذ(
   الفحـم  أو باستخدام ممتصات الغـازات مثـل برمنجنـات البوتاسـيوم            أو
  .النشطى اتالنب

وسائل نقل مجهـزة لهـذا      ى   المجمد ف  أويجب أن يكون نقل الغذاء المبرد       ) ض(
 الغرض مستوفية للضوابط واالشتراطات الصادرة عن الهيئة فى هذا الـشأن ،           

وضع التـشغيل   ى   التجميد ف  أو التبريد   أجهزة باإلبقاء على    لتزاماالى  ويراع
  .جد فيها غذاء التوقف طالما وأو التفريغ أوعند التحميل 

 ) ٢٩ ( مادة

- مثل البكالة والقديد عند درجـة حـرارة      سماك يجب أن تخزن بعض أنواع األ       
 سـماك  وتحفظ األ ، م°٢٤- الماكريل والرنجة عند درجة حرارة       أسماكم وتخزين   °١٨
م °٣٠- عـام عنـد درجـة حـرارة          لىالثالجات لمدة تزيد ع   ى  ستظل مخزنة ف  ى  الت

   . أقلأوم °٤عند درجة حرارة  الطازجة تحفظ سماكواأل
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  ) ٣٠ (مادة 
   .م° ٤  علىيجب تخزين الدواجن الطازجة عند درجة حرارة ال تزيد) أ ( 
م فـى حالـة   °٣ لـى يجب تخزين اللحوم الطازجة عند درجة حرارة ال تزيد ع        ) ب(

 .الثالجات الكبيرة ، ويجب تعليقها بدون تغطيتها بحيث تتعرض للهواء البارد 
ن يتم وضع ورق ماص للسوائل أسفل اللحوم الطازجة اللتقاط الدماء           يجب أ ) ج (

   كـل فتـرة لالحتفـاظ بالثالجـة نظيفـة     وإزالتهاوالسوائل المتساقطة منها    
  .من الداخل

  لفتـرة ةالمشفا اللحوم أو عظام على المحتوية باللحوم االحتفاظ يتم الأ يجب) د (
  .المقررة الصالحية فترة تتجاوز

سيتم تشفيتها مثل البفتيك واللحم المفروم مغطـاة  ى  حتفاظ باللحوم الت  يجب اال  )ه (
  .م°٤-٢درجة حرارة ى  االستينليس استيل فأوأطباق من البالستيك ى ف

 ) ٣١ ( مادة

يحظر على المرخص لهم بمزاولة نشاط تخزين الغذاء المبـرد والمجمـد القيـام              
   :اآلتيةباألعمال 

  .اجمد بعد إذابته ولو جزئيإعادة تجميد الغذاء الم) أ ( 
 المجمد من الثالجات وتركها بالخارج قبـل تحميلـه       أو الغذاء المبرد    إخراج) ب(

   .وسائل النقل المعدة لذلكى ف
  .وقت إذا كان بداخلها غذاءى أى إطفاء الثالجات ف) ج (
  . العمالوإقامةكالسكن والطبخ ى ألغراض أخرالتخزين  أماكن استخدام) د (
تخزين المواد الكيماوية والمبيـدات الحـشرية       ى  فمنشآت التخزين   استخدام   )ه (

  .الغذائية والمنظفات وغيرها من المواد غير
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 الفصل اخلامس
 )٣٢مادة (

   المؤقتفراجالرسائل الغذائية الخاضعة ألحكام اإل
 منشآت التخزين المخصصة لتخـزين الرسـائل الغذائيـة الـواردة            ويلتزم مشغل 

    : المؤقت باالشتراطات والضوابط التاليةفراجكام اإلالخاضعة ألح
   .حصول منشآت التخزين على ترخيص من الهيئة) أ ( 
رخـصة   ( :مراجعة الوثائق ذات الصلة بمنشآت التخزين وعلى األخـص        ) ب(

 خطـاب الـسعة التخزينيـة       أو التمليـك    أو اإليجار عقد   – التخزين   منشأة
  ، المؤقـت فـراج ية الخاضعة ألحكام اإلفور وصول الرسالة الغذائ  ) المتاحة

 والسعة التخزينيـة لـه       ،  التخزين الشتراطات الهيئة   منشأةلضمان مطابقة   
   .تتناسب مع حجم الرسالة الغذائية الواردة

  صـاحب الرسـالة   ى   فترة التحفظ كأمانة لـد     أثناءالمخزن  ى  يعتبر الغذاء ف  ) ج (
ـ    الأ مسئول المخزن بذلك ويجب      إخطار و هفوضي من   أو ى  يتم التـصرف ف

 بعد الرجوع للهيئة وأى تصرف بها بأى جـزء منهـا يعرضـه              إالالغذاء  
 ويقوم صـاحب     ،  حالة وتبديد  إثباتللمساءلة القانونية ويتم تحرير محضر      

  . المسئول بالتوقيع على المحضر المحرر ضدهأوالرسالة 
ـ          منشأةيجب أن تكون ب   ) د  ( ائل  التخزين مكان محـدد ومنفـصل لتخـزين الرس

  . المؤقت الصادرة عن الهيئةفراجالغذائية الخاضعة ألحكام اإل
كـاميرات  ( التخـزين بالوسـائل التقنيـة والتكنولوجيـة        منشأةيجب تزويد    )ه (

وتكون للهيئة سلطة التمكن من الوصول لتلك الوسـائل ومراجعـة    ) المراقبة
خاضـعة  شأن الرسـائل الغذائيـة ال     ى  البيانات والمعلومات المحفوظة بها ف    

   . التخزينمنشأة المؤقت بفراجألحكام اإل
  )(DVRيجب أن يكون هناك وحـدة مغلقـة لجهـاز تـسجيل الكـاميرات               ) و(

مع مراعـاة الحـذف       ، ويتم وضع كاميرا مراقبة على هذه الوحدة بالكامل       
 . التى تحددها الهيئة للمدةالتلقائى للبيانات وفقا 
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حتى ال ينقطـع    ) UPS( مولد صغير    يجب أن يكون بوحدة الكاميرات جهاز     ) ز(
 .ى حالة انقطاع التيار الكهربائى تسجيل الكاميرات ف

 مولد كهرباء لعدم تعرض المنتج للتلف والفـساد         منشأةيجب أن يكون لدى ال    ) ح(
الصيانة بالكهرباء   إلى   حالة انقطاع الكهرباء وإذا كان هناك عطل يحتاج       ى  ف

   الهيئـة بالعطـل ووقـت     إبـالغ  التخزين   منشأةالمسئول عن    - يجب على 
الخاضـع ألحكـام     - الالزمة لمراقبة الغـذاء      جراءاتاإلصالح التخاذ اإل  

  . المؤقتفراجاإل
دواليب مؤمنـة   ى   التخزين بعد انتهاء العمل ف     منشأة - يجب أن تحفظ مفاتيح   ) ط(

 عند حاالت الطـوارئ وأن يـتم إبـالغ           المنشآت وتحت الحراسة لفتح هذه   
  .حالة فقدهاى  فاورالجهات المختصة ف

يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية وتظهـر         ى  بالنسبة للرسائل الت  ) ى(
الـدائرة   إلـى    نتائج الفحص النهائية عدم مطابقتها يلتزم المـستورد بنقلهـا         

  الجمركية بصحبة مندوب الجهة الرقابيـة المختـصة وذلـك خـالل مـدة             
 تحـت  إعـدامها لم يـتم   ج النهائية ماه بالنتائإخطارال تتجاوز أسبوعين من    

   .رقابة الهيئة
 لآلليـة فى حالة المنتجات المحلية والحاجة لخضوعها تحت التحفظ تتم طبقا           ) ك(

   .منشأةالسابقة دون الحاجة إلعادة التصدير لبلد ال
  الفصل السادس

 ) ٣٣ ( مادة

  المستندات المطلوب توافرها بمنشآت التخزين
زين بتوفير المستندات والمعلومات بـأى وسـيلة متاحـة           التخ منشأةيلتزم مشغل   

   :وفقا لما يلى) ورقيا أو الكترونيا(
ـ   ،  التخـزين  منشأةترخيص تداول الغذاء ل   ) أ  (  توضـح بهـا أنـشطتها      ى   والت

   . المواد المتصلة بالغذاءأوتقوم بها عند نقل وتخزين الغذاء ى وعملياتها الت
 مـع تـوفير     ،  مـؤجر  أوزين سواء مملوك     التخ منشأةنوع التعاقد الخاص ب   ) ب(

  . المخزنأمين أو المسؤول أوبيانات عن المالك 
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   . التخزين منشأةلى الرسم الهندس) ج (
   .منشأةالغذاء المخزن بالى ومالكى قائمة حائز) د (
   . التخزينمنشأة زيارات بإجراءالسياسة المتبعة عند  )ه (
  .لألمام ىوأخر للخلف ةويشمل خطو التخزين منشأةنظام تتبع خاص ب) و(
   .فعال للمكافحةى  برنامج داخلأوسجالت متابعة ) ز(
  .سجالت للجرد خاصة بتسليم وتسلم الغذاء والمواد المتصلة به) ح(
   . التخزينمنشأةشهادات صحية سارية للعاملين ب) ط(
ـ       إجراءالسياسات الخاصة ب  ) ى(   نقـل قـد ت  ى   التعامل مع الحاالت المرضـية الت

  واالحتفـاظ ببيانـات الحـاالت     )  وعـودة  -اسـتبعاد   (عن طريق الغـذاء     
  .وسهولة متابعتها

   المـواد المتـصلة  أو موثقة فعالة لتسهيل عمليات سـحب الغـذاء         إجراءات) ك(
  .به واسترجاعها

  .تدعم بيانات االستدعاء ونتائج اختبار كفاءة النظامى السجالت الت) ل(
مطابقـة  الغير  لة بالغذاء    المواد المتص  أو من أن الغذاء      موثقة للتأكد  إجراءات) م(

  .اإلعدامات إجراءاتتم التحقق فيها وى تم حصرها وتوثيق القضايا الت
ـ      أوحالة الغذاء   ى  ف) ن(    المزيـد  إجـراء تتطلـب   ى   المواد المتصلة بالغـذاء الت

  .المنتجاتى  تضرر باقأومن التحقيق يتم ذلك بطريقة ال تسمح بتلوث 
حالة عدم المطابقة لمنع تكـرار      ى   التصحيحية الخاصة بالهيئة ف    جراءاتإلا) س(

  .عدم المطابقة واالحتفاظ بالوثائق الكافية
ساس المخاطر واالحتفاظ   أى   عل جراءاتيجب عند قبول المرتجعات تحدد اإل     ) ع(

بسجالت للمنتج المرتجع وتكويدها وتحديـد محـددات قبـول المرتجعـات            
 ضرورة وجود سياسة للتعامل مع المنتجـات         . لتقبلها والحدود المسموح بها  

  .سوف يتم إعدامهاى  التأو المعاد تصنيعها أوالتالفة 
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ـ   ى   للشكاوى ف  إجراءات) ف( ـ   ى حالة الشركات الت   ىتقـوم بالتـسويق اإللكترون
  . شركات االستيراد من الخارجأوالمستهلك مباشرة إلى 

 مع وجـود سـجالت      منشأةماكن بال خطة موثقة للنظافة والتطهير لجميع األ     ) ص(
  .نظافة موضح عليها مواعيد النظافة الدورية لتفعيل الخطة الموضوعة

 منـشأة  سواء ب   ، توفر المستندات والوثائق الخاصة بالرسائل الغذائية الواردة      ) ق(
  .للشركة المستوردةى  المقر اإلدارأوالتخزين 

 قيـاس   أجهـزة لمـوازين و   والمعـدات وا   دواتملف خاص بمعايرة كافة األ    ) ر(
  .الحرارة والرطوبة وغيره

خطة سنوية لتدريب وتوعية العاملين بمنشآت التخزين الذين يتداولون الغذاء          ) ش(
 غير مباشر على ضوابط واشتراطات سالمة الغـذاء بمـا           أوبشكل مباشر   

 وتسجيل وتوثيق بيانـات      ، يقومون بها ى  يتناسب مع العمليات واألنشطة الت    
  .لعاملين بمنشآت التخزينالتدريب ل

درجات (ن من سجالت للتحقق من تطبيق اشتراطات التخزين الجيدة للغذاء المخز) ت(
 التخزين أو أثناء عمليات التوريد منشأةسواء ب.)  ..- الرطوبة -الحرارة 

 ) . الواردة–الصادرة ) (المقطورات والسيارات(بوسائل نقل مناسبة مثل 
 الخاص بالغذاء المخزن للمـدة المحـددة طبقـا لفتـرة            الوثائق والمستندات ) ث(

  . والمواد المتصلة به ،الصالحية لكل منتج
كـاميرات  (الوسائل التقنية والتكنولوجية    التعاقد مع شركة متخصصة لصيانة      ) خ(

 .حيال عدم وجود إدارة فنية متخصصة للصيانة ) المراقبة




