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ترتبط �س�ل�امة الغذاء مبدى تواجد �أخطار به عند ا�س���تهالكه �س���وا ًء كان���ت هذه الأخطار
بيولوجي���ة �أو كيميائي���ة �أو فيزيائية ،ونظ���راً لأن هذه الأخطار قد حتدث عن���د �أي مرحلة من
مراحل �سل�س���لة الغذاء (من املزرعة �إىل امل�س���تهلك) لذلك ف�إنه من ال�ضروري وجود طرق
حتكم كافية عند كل مرحلة من مراحل هذه ال�سل�س���لة .ولهذا ينبغي الت�أكد من ت�ضافر جهود
كل اجلهات امل�شرتكة يف مراحل هذه ال�سل�سلة لإنتاج غذاء �صحي �آمن عن طريق تطبيق نظام
�إدارة �سالمة الغذاء (  FSMSالأيزو .)2005 : 22000
وقد و�ض���عت عدة متطلبات لتو�ض���يح نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء على طول ال�سل�س���لة
الغذائية والتي تت�ضمن العنا�صر التالية:
•االت�صال الفعال بني اجلهات املختلفة خالل �سل�سلة الغذاء.
•�إدارة النظام الذي يحكم الأن�شطة املختلفة داخل املن�ش�أة الغذائية .
•الربامج التمهيدية لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.
•تطبيق العنا�صر الأ�سا�سية لنظام ها�سب.
وحيث �أن االت�صال الفعال بني اجلهات املختلفة خالل هذه ال�سل�سلة �ضروري للت�أكد من
حتديد الأخطار ذات ال�صلة ب�سالمة الغذاء والتحكم فيها عند كل مرحلة من املراحل ،ويكون
االت�ص���ال بني جميع اجلهات امل�ش���اركة �إما �إت�صال ت�ص���اعدي (من املزرعة �إىل امل�ستهلك) �أو
ات�صال تنازيل (من امل�ستهلك �إىل املزرعة) ،واالت�صال بامل�ستهلكني واملوردين ب�ش�أن املخاطر
املحددة والإجراءات التحكمية �سوف ي�ساعد على تو�ضيح احتياجات املوردين وامل�ستهلكني
(يعني يف ما يتعلق بال�ضروري واملالئم لهذه املتطلبات وت�أثريها على املنتج النهائي).
ومن ال�ضروري �إدراك دور امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة وو�ضعها خالل �سل�سلة الغذاء؛ للت�أكد
من االت�صال الفعال خالل ال�سل�سلة من �أجل تو�صيل منتجات غذائية �آمنة للم�ستهلك.
وتدمج املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو  )2005 : 22000العنا�صر الأ�سا�سية لنظام حتليل
املخاطر ونقاط التحكم احلرجة (ها�س���ب) وخطوات التطبيق املطورة بوا�سطة جلنة الد�ستور
الغذائي (الكودك�س) .وبوا�سطة املتطلبات القابلة للمراجعة ف�إنها جتمع خطة ها�سب بالربامج
التمهيدية  ،وتعترب عملية حتليل املخاطر مفتاحاً لنظام �إدارة �س�ل�امة غذاء فعال ف�إنها ت�س���اعد
يف تنظيم املعلومات التي يحتاج �إليها يف ت�أ�س���ي�س احتاد فع���ال لإجراءات التحكم .وحتتاج
املوا�ص���فة القيا�سية الدولية (الأيزو  )2005 : 22000لتعريف وتقييم املخاطر املتوقع حدوثها
يف �سل�سلة الغذاء.
ورغب ًة من الوزارة يف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت الغذائية فقد مت �إعداد هذا الكتيب
الإر�ش���ادي ليمد يد العون ملنتجي ومتداويل الأغذية على تطبيق نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء
( FSMSالأيزو  )2005 : 22000لتوفري غذاء �صحي و�آمن.

والله ويل التوفيق
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وكالة الوزارة للشئون البلدية
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الباب األول
المجال و التعاريف
أوالً :المجال

يخت�ص هذا الدليل مبتطلبات نظام �إدارة �سالمة الغذاء؛ ل�ضمان م�أمونية الغذاء �أو خلوه من
املخاطر التي تهدد �س�ل�امة الغذاء� ،أو على �أقل تقدير حتتوي على احلدود امل�سموح بها طبقاً
للموا�صفات املعمول بها ،وبالتايل احل�صول على غذاء �آمن عايل اجلودة.

متطلبات نظام �إدارة �سالمة الغذاء:
للنظام جمموعة من املتطلبات وهي على النحو التايل:
1 .1تخطيط و تطبيق و�إعداد و�ص���يانة وحتديث نظام لإدارة �س�ل�امة الغذاء يهدف �إىل
�إنتاج منتجات طبقاً ال�ستخدامها املق�صود ويكون �آمناً للم�ستهلك.
2 .2االلتزام باملتطلبات واملعايري الت�شريعية والتنظيمية القابلة للتطبيق بخ�صو�ص �سالمة
الغذاء.
3 .3حتديد وتقييم متطلبات امل�س���تهلكني املتعلقة ب�س�ل�امة الغ���ذاء والعمل على حتقيقها
ل�ضمان الر�ضاء الكامل له�ؤالء امل�ستهلكني.
4 .4وجود ات�صال فعال بني جميع الأطراف املعنية ب�سالمة الغذاء مثل املوردين واملنتجني
للغذاء وامل�ستهلكني له.
5 .5الت�أكد من �أن للمن�ش�أة الغذائية �سيا�سة �سالمة الغذاء املتفق عليها.
�6 .6أن يكون هناك التزام فعال جلميع الأطراف املعنية وامل�شاركة يف نظام �إدارة �سالمة
الغذاء.
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7 .7احل�صول على �شهادة �أو ت�سجيل نظام �إدارة �سالمة الغذاء من خالل منظمة �أو هيئة
خارجي���ة �أو عمل تقييم ذاتي يفيد املطابقة لبنود املوا�ص���فة العاملية (الأيزو : 22000
.)2005
وجميع هذه املتطلبات تكون عامة وقابلة للتطبيق لكل املن�ش�آت التي تعمل يف �أي مرحلة من
مراحل �سل�سلة الغذاء بغ�ض النظر عن حجمها ون�شاطها.
ثانيًا :التعاريف

�سالمة الغذاء:

الغ���ذاء الذي ال ي�س���بب الأذى للم�س���تهلك عن���د �إع���داده و�/أو تناوله طبقاً لال�س���تعمال
املق�صود.
ملحوظة :ترتبط �س�ل�امة الغذاء بحدوث خماطر �سالمة الغذاء ،وال تت�ضمن جماالت �أخرى
تتعلق ب�صحة الإن�سان مثل �سوء التغذية.

�سل�سلة الغذاء:
تتابع املراحل والعمليات من �إنتاج وت�ص���نيع وتوزيع وتخزين وتداول الغذاء ومكوناته من
املنتج ال َّأويل حتى اال�ستهالك.

�أخطار �سالمة الغذاء:
العوام���ل البيولوجي���ة والكيميائية والفيزيائية يف الغ���ذاء �أو حالته والتي له���ا القدرة على
�إحداث ت�أثريات �س���لبية على �ص���حة الإن�سان( .مع مالحظة �أن م�ص���طلح خطر ال يتعار�ض
مع م�ص���طلح اخلطر الذي يعني احتمالية حدوث ت�أثريات �ص���حية جانبية «�أي ت�صبح ممر�ضة»
و�شدة هذا الت�أثري قد تكون الوفاة �أو البقاء يف امل�ست�شفى �أو الغياب عن العمل ،وهكذا عند
التعر�ض خلطر معني .وتت�ضمن خماطر �سالمة الغذاء العوامل امل�سببة للح�سا�سية).
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�سيا�سة �سالمة الغذاء:

جميع اهتمامات وتوجيهات املن�ش����أة املرتبطة ب�سالمة الغذاء والتي يتم تو�ضيحها ر�سمياً من
قبل الإدارة العليا.

النقطة التي عندها يكون �ضرورياً وحتمياً �إجراء ال�ضبط؛ وذلك ملنع �أو �إزالة الأخطار املتعلقة
ب�سالمة الغذاء �أو التقليل منها �إىل امل�ستويات املقبولة.

املنتج النهائي:

احلد احلرج:

املنتج الذي ال يخ�ض���ع لعمليات ت�ص���نيعية �أخرى �أو حتوالت من قبل املن�ش�أة� .إذ يعترب املنتج
الذي يخ�ض���ع لعمليات ت�صنيعية �أخرى �أو حتوالت من قبل �شركة �أخرى منتجاً نهائياً بالن�سبة
للمن�ش�أة الأوىل هو نف�سه مادة �أو مكونات � َّأولية للمن�ش�أة التالية.

املعيار الذي يف�صل بني ما هو مقبول �أو غري مقبول (حد القبول �أو الرف�ض).

خمطط التدفق:
خريطة �أو خمطط منتظم يو�ضح تتابع وتداخل خطوات العملية الإنتاجية.

�إجراء التحكم :
الن�ش���اط �أو الإجراء املمكن �إتخاذه ملنع �أو �إزالة اخلطر الذي يهدد �س�ل�امة الغذاء �أو التقليل
منه �إىل امل�ستوى املقبول.

برنامج املتطلبات الأ َّولية:

الظروف الأ�سا�س���ية والن�ش���اطات ال�ض���رورية التي يجب �أن يتم تطبيقها يف املن�ش�أة الغذائية
للحفاظ على بيئة �صحية خالل �سل�سلة الغذاء وتكون منا�سبة للإنتاج والتداول وتوفري منتج
نهائي �سليم و�آمن لال�ستهالك الآدمي.

برنامج املتطلبات امل�سبقة للت�شغيل:
برنامج املتطلبات ال َّأولية املحددة بتحليل الأخطار على �أنه �ضروري ل�ضبط احتمالية تو�صيل
الأخطار املتعلقة ب�سالمة الغذاء �إىل الغذاء و�/أو تلوثه �أو زيادة هذه الأخطار يف املنتج �أو
بيئة الت�صنيع.
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نقطة التحكم احلرجة:

املراقبة:
تنفيذ ال�سل�س���لة املخططة من املالحظات �أو القيا�سات لتقييم ما �إذا كانت معايري ال�ضبط تعمل
بال�شكل املطلوب.

الت�صحيح:
الفعل امل�ستخدم لإزالة حالة عدم التطابق.
ملحوظة :الت�صحيح يتعلق بتداول املنتجات غري الآمنة ،ويكون الت�صحيح على �سبيل املثال:
�إعادة ت�صنيع  ،ت�صنيع �إ�ضايف و�/أو �إزالة النتائج ال�سلبية املرتتبة على عدم التطابق.

الإجراء الت�صحيحي:
الإجراء امل�ستخدم لإزالة �أ�سباب عدم التطابق امللحوظ �أو �أي و�ضع غري مرغوب فيه .ومن
املمكن �أن يكون هناك �أكرث من �سبب حلالة عدم التطابق .يت�ضمن الإجراء الت�صحيحي حتليل
الأ�سباب وما يتم اتخاذه ملنع حدوثها مرة �أخرى.

الت�صديق:
�إعط���اء دليل على �أن �إجراءات التحكم التي تدار من خالل خطة نظام حتليل املخاطر ونقاط
التحكم احلرجة وبرنامج املتطلبات ال�سابقة الت�شغيل تكون فعالة.
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التحقق:

الباب الثاني
نظام إدارة سالمة
الغذاء

الت�أكد من خالل دليل مو�ضوعي على �أن املتطلبات املحددة مت حتقيقها.

التحديث:

ن�شاط خمطط له و�/أو ن�شاط يتم حدوثه فورياً للت�أكد من تطبيق املعلومات الأكرث حداثة.

 -1متطلبات عامة

يجب على املن�ش����أة �أن تن�ش���ئ وتوثق وتطبق وحتافظ على نظام �إداري فعال ي�ض���من �سالمة
الغذاء ال���ذي تنتجه وتعمل على حتديثه عند ال�ض���رورة تبعاً ملتطلبات املوا�ص���فة القيا�س���ية
الدولية (الأيزو .)2005 : 22000
كما يجب على املن�ش����أة �أن حتدد املجال الذي ي�شمله نظام �إدارة �سالمة الغذاء ،هذا املجال
ينبغي �أن يحدد املنتجات والعمليات الإنتاجية ومواقع الإنتاج التي تخ�ضع للنظام.
يجب على املن�ش�أة �أن:
�أ .ت�ؤكد على �أن املخاطر التي تهدد �س�ل�امة املنتج قد مت حتديدها وتقييم مدى خطورتها
ومت و�ضع ال�ض���وابط التي متنع حدوث �ضرر للم�ستهلك من هذه املنتجات� ،سوا ًء
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
ب .تعمل على تبادل املعلومات اخلا�ص���ة ب�س�ل�امة الغذاء ال���ذي تنتجه مع باقي اجلهات
املعنية يف �سل�سلة �إنتاج الغذاء.
ج .تعمل عل���ى تبادل املعلومات اخلا�ص���ة بتطوير وتطبيق وحتديث نظام �إدارة �س�ل�امة
الغذاء داخل امل�ؤ�س�سة� ،إىل احلد الالزم للت�أكد واالطمئنان على التوافق مع متطلبات
املوا�صفة القيا�سية الدولية (الأيزو  )2005 : 22000ل�ضمان �سالمة املنتج.
د .تقوم بعمل تقييم دوري للنظام وحتديثه عند ال�ضرورة.
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وحينما تختار املن�ش����أة جه���ة خارجية لت�أدية �أي عملية قد يكون لها �أثر حمتمل على �س�ل�امة
املنتج ،ف�إنه يجب على امل�ؤ�س�سة �أن ت�ضع ال�ضوابط الكفيلة بال�سيطرة على مثل هذه العمليات.
كما يجب على املن�ش�أة �أن حتدد وتوثق مثل هذه العمليات يف النظام.
 -2متطلبات الوثائق

تت�ضمن وثائق �إدارة �سالمة الغذاء ما يلي:
�أ .بيان موثق ل�سيا�سة �سالمة الغذاء وما يرتبط بهذه ال�سيا�سة من �أهداف.
ب .الإجراءات وال�سجالت املوثقة املطلوبة يف هذا النظام.

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

� -2-2ضبط ال�سجالت
يجب �إن�ش���اء ال�سجالت واملحافظة عليها؛ لتقدمي الربهان على املطابقة للمتطلبات والت�شغيل
الفعال لنظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء .كما يجب �أن تظل �س���جالت اجلودة وا�ض���حة و�س���هلة
التمييز واال�س�ت�رجاع .ويجب �إن�شاء �إجراء موثق لتحديد ال�ضوابط الالزمة لتمييز وتخزين
وحماية وا�سرتجاع فرتة احلفظ والتخل�ص من ال�سجالت.

ج .الوثائق التي حتتاجها املن�ش�أة ل�ضمان التطوير والتطبيق والتحديث الفاعل للنظام.

� -2-1ضبط الوثائق
يجب �ض���بط الوثائق املطلوبة للنظام .وال�سجالت هي نوع خا�ص من الوثائق يجب �ضبطها
طبقاً للمتطلبات الواردة بهذا الدليل.
ويجب �أن ي�ض���من �ض���بط الوثائق ب�أن التعديالت املقرتحة مت مراجعتها قبل تطبيقها؛ لتقدير
ت�أثرياتها على �سالمة الغذاء وعائدها على النظام.
كما يجب �إن�شاء �إجراء موثق يحدد ال�ضوابط ال�ضرورية ملا يلي :
1 .1اعتماد الوثائق للمالئمة قبل �إ�صدارها.
2 .2مراجعة وحتديث الوثائق عند ال�ضرورة و�إعادة اعتمادها.
3 .3الت�أكد من متييز التعديالت واملراجعات ال�سارية للوثائق.
4 .4الت�أكد من �أن الإ�صدارات املنا�سبة للوثائق املطبقة موجودة يف �أماكن ا�ستخدامها.
5 .5الت�أكد من �أن الوثائق وا�ضحة ومقروءة وميكن متييزها.
�6 .6ضمان متييز الوثائق خارجية امل�صدر والتحكم يف �أ�سلوب توزيعها.
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الباب الثالث
مسئوليات اإلدارة
أوالً :التزامات اإلدارة

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

يجب على الإدارة العليا �أن حتدد وتوثق �سيا�سة ل�سالمة الغذاء وتكون قادرة على التطبيق،
وعليها الت�أكد من �أنها:
1 .1منا�سبة للدور الذي تقوم به املن�ش�أة يف �سل�سلة الغذاء.
2 .2تت�ضمن االلتزام باملطابقة مع املتطلبات التنظيمية والت�شريعية ومطالب �سالمة الغذاء
املتفق عليها ب�شكل متبادل مع امل�ستهلكني.
3 .3معلنة ومطبقة وحمافظ عليها من جميع العاملني باملن�ش�أة.
4 .4تراجع ال�ستمرارية مالئمتها.
5 .5تخاطب االت�صال ب�شكل كايف.
6 .6مدعمة ب�أهداف ميكن قيا�سها.
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ثالثًا :تخطيط نظام إدارة سالمة الغذاء

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

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

يعني رئي�س فريق �س�ل�امة الغذاء مبعرفة الإدارة العليا للمن�ش�أة ويتوىل امل�سئوليات وتكون له
ال�صالحيات التالية:
�1 .1إدارة فريق �سالمة الغذاء وتنظيم عمله .
�2 .2ضمان ا�ستيفاء املتطلبات التدريبية والتعليمية لأع�ضاء فريق �سالمة الغذاء .
3 .3الت�أكد من عمل وتطبيق النظام باملن�ش�أة .
�4 .4أن النظام يعمل كما هو خمطط له .
5 .5التحديث امل�ستمر للنظام.
6 .6رف���ع التقارير للإدارة العليا يو�ض���ح فيها مدى كفاءة ومالئمة نظام �إدارة �س�ل�امة
الغذاء املطبق.
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سادسًا :االتصاالت

 .1االت�صاالت اخلارجية:
ل�ضمان توافر املعلومات الكافية بني جميع امل�شاركني يف �سل�سلة الغذاء فيما يخت�ص ب�سالمة
الغذاء يجب على املن�ش�أة �أن تن�شئ وتطبق وحتتفظ برتتيبات فعالة للتوا�صل مع:

د� .صاالت الإنتاج و�أماكن املعدات والبيئة املحيطة.
هـ .برامج التنظيف والتعقيم والتطهري.
و�	.أنظمة التغليف والتخزين والتوزيع.

�أ .املوردين واملتعهدين.

ز .امل�ستوى الت�أهيلي للأ�شخا�ص �أو تعديل �أي �صالحيات �أو �سلطات لأي منهم.

ب .املتعاملني فيما يتعلق مبعلومات عن املنتج (�إر�شادات اال�ستخدام ،متطلبات تخزين
خا�ص���ة والفرتة املنا�سبة للحفظ) �أو حتقيقات �أو عقود �أو طلبات التعديل وتعليقات
�شكاوى امل�ستهلكني واملتعاملني.

ح .املتطلبات الت�شريعية والتنظيمية والرقابية.

ت .ال�سلطات الت�شريعية والتنظيمية والرقابية.
ث� .أي من�ش�أة �أخرى لها ت�أثري �أو تت�أثر مب�س�ألة فعالية �أو حتديث النظام.
هـ .يجب �أن ت َُ�ض َّم املعلومات املتح�ص���ل عليها من خالل االت�صال اخلارجي �إىل النظام
�ضمن مدخالت مراجعة الإدارة للم�ساهمة يف حتديث النظام.
كم���ا يجب �أن توفر مثل هذه االت�ص���االت املعلومات عن �س�ل�امة منتجات املن�ش����أة التي قد
تكون ذات �ص���لة مبنتجات من�ش�آت �أخرى يف �سل�س���لة الغذاء ،خ�صو�صاً فيما يتعلق مبخاطر
�سالمة الغذاء التي يجب �أن ي�سيطر عليها مبعرفة تلك املن�ش�آت يف �سل�سلة الغذاء ،كما يجب
االحتفاظ ب�س���جالت هذه االت�صاالت اخلارجية .حتديد م�س���ئولية و�سلطات الأفراد امل َ ِْعن ِّيني
باالت�صاالت اخلارجية.

 .2االت�صاالت الداخلية:
يجب �أن يطلع فريق �سالمة الغذاء باملن�ش�أة على:
�أ .املنتجات احلالية واجلديدة.
ب .املواد اخلام واملكونات املختلفة.
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ج .نظام الإنتاج واملعدات امل�ستخدمة.

ط .املعلومات املتعلقة باملخاطر التي تهدد �سالمة الغذاء وكيفية التحكم فيها وال�سيطرة
عليها.
ى .متطلبات املتعاملني مع املن�ش�أة.
ك .ا�ستف�سارات من �أي جهة خارجية مهتمة باملن�ش�أة.
ل .ال�شكاوى املتعلقة ب�سالمة املنتج.
م�	.أي عوامل �أخرى ذات ت�أثري على �سالمة الغذاء.
سابعًا :االستعداد واالستجابة للطوارئ

يجب �أن تقوم الإدارة العليا بو�ضع وتطبيق واالحتفاظ ب�إجراءات ملواجهة حاالت الطوارئ
واحلوادث املحتملة التي قد يكون لها ت�أثري على �س�ل�امة الغذاء وذات العالقة بدور املن�ش�أة
يف �سل�سلة الغذاء.
ثامنًا :مراجعة اإلدارة

يج���ب عل���ى الإدارة العليا مراجعة نظام �إدارة �س�ل�امة الغذاء املطبق باملن�ش����أة على فرتات
حمددة؛ ل�ض���مان ا�ستمرارية املالئمة والكفاية والفاعلية ،على �أن ت�شمل هذه املراجعة تقييم
فر�ص التح�س�ي�ن واحلاجة لتغيري النظام ،خ�صو�صاً �سيا�س���ة �سالمة الغذاء ،وكذلك مراجعة
�سجالت ووثائق النظام اخلا�صة بالإدارة.
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 -1مدخالت املراجعة

الباب الرابع

يجب �أن ت�شتمل مدخالت مراجعة الإدارة على ما يلي:

إدارة الموارد

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

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

يجب على املن�ش����أة توفري املوارد الكافية لو�ضع وتطبيق و�صيانة وحتديث نظام �إدارة �سالمة
الغذاء .وت�شمل تلك املوارد التي يجب توفريها:
أوالً :الموارد البشرية

يجب �أن يكون فريق �سالمة الغذاء وكذلك بقية الأفراد القائمني ب�أعمال قد ت�ؤثر على �سالمة
الغ���ذاء ذوي خربة وكفاءة ،و�أن يكونوا م�ؤهل�ي�ن ومدربني جيداً وذوي مهارات وخربات
منا�سبة ملا يقومون به من �أعمال تتعلق ب�سالمة الغذاء.
ويف حالة اال�س���تعانة ب�أي من اخلرباء من خارج املن�ش�أة يف �أي من �أعمال �سالمة الغذاء فيما
يتعلق بتطوير �أو ت�شغيل �أو تقييم �أو حتديث النظام ف�إنه من ال�ضروري وجود اتفاقيات وعقود
حتدد م�سئوليات و�صالحيات ه�ؤالء اخلرباء اخلارجيني.

الكفاءة والتوعية والتدريب
يجب على املن�ش�أة مراعاة ما يلي:
1 .1حتديد طبيعة الت�أهيل ال�ض���روري للأ�ش���خا�ص الذين ت�ؤثر �أن�ش���طتهم على �س�ل�امة
الغذاء.
2 .2توفري برامج التدريب التي ت�ضمن ت�أهيل الأ�شخا�ص بامل�ستوى املطلوب.
3 .3الت�أك���د من التدريب اجليد لكل الأ�ش���خا�ص امل�س���ئولني عن املراقب���ة والإجراءات
الت�صحيحية لنظام �إدارة �سالمة الغذاء.
4 .4الت�أكد من �أن جميع الأفراد على وعي تام بعالقة و�أهمية الأن�ش���طة التي يقومون بها
يف حتقيق �سالمة الغذاء.
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5 .5الت�أكد من �أن املتطلبات اخلا�ص���ة باالت�ص���ال الفعال مفهومة ووا�ضحة جلميع الأفراد
ذوي الأن�شطة امل�ؤثرة على �سالمة الغذاء.
6 .6وجود �سجالت خا�صة بالتدريب.
ثانيًا :البنية التحتية

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

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

الباب الخامس
التخطيط لتحقيق
منتجات آمنة

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

تقوم املن�ش�أة بتطبيق ومتابعة الربامج التمهيدية للنظام لتقييم التحكم فيما يلي:
1 .1احتمالية حدوث املخاطر للمنتجات من بيئة العمل.
2 .2التلوث البيولوجي والكيميائي والفيزيائي للمنتجات وتت�ضمن التلوث اخللطي بني
املنتجات.
3 .3م�س���توى املخاط���ر الت���ي يتعر�ض له���ا املنت���ج �أو العملية الت�ص���نيعية والنا�ش���ئة عن
التلوث.

وي�شرتط يف الربامج التمهيدية ما يلي:
�1 .1أن تكون مطابقة لت�شريعات �سالمة الغذاء.
�2 .2أن تكون منا�سبة حلجم ونوع العملية الت�صنيعية وطبيعة املنتجات امل�صنعة.
3 .3البد �أن تكون مطبقة داخل املن�ش�أة ب�صفة عامة �أو على خط �إنتاج حمدد.
�4 .4أن يتم املوافقة عليها من فريق �سالمة الغذاء.

يجب على املن�ش�أة �أخذ االعتبارات التالية عند تطبيق الربامج التمهيدية للنظام
باملن�ش�آت الغذائية:
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1 .1ت�صميم املباين ومرافق املن�ش�أة واخلدمات امل�صاحبة لها.

4 .4الإجراءات الت�ص���حيحية املتبعة عندما تظهر نتائج عمليات املراقبة �أي خلل بالربامج
التمهيدية.

3 .3م�صادر الهواء واملياه والطاقة وغريها.

5 .5امل�سئوليات وال�صالحيات وال�سلطات.

2 .2تخطيط وت�صميم �صاالت الإنتاج ومرافق العاملني.
4 .4التخل�ص من املخلفات ال�صلبة وال�سائلة واالنبعاثات.
5 .5املعدات املنا�سبة �سهلة التنظيف والتطهري و�إجراء املتابعة الوقائية لها.
�6 .6إدارة امل�ش�ت�ريات (مث���ل املواد اخل���ام واملكون���ات والكيماويات وم���واد التنظيف
والتطهري) واملوارد (مثل املاء والهواء والبخار والثلج) واملخلفات ال�صلبة وال�سائلة
وتداول املنتجات (مثل النقل والتخزين).
7 .7معايري منع التلوث اخللطي.
8 .8النظافة والتطهري.
9 .9مكافحة الآفات.
1010ال�صحة والنظافة ال�شخ�صية.
1111ال�صيانة الوقائية للمعدات والآالت.
ويج���ب �أن يت���م التخطيط للتحق���ق من الربامج التمهيدي���ة وتعديلها وحتديثه���ا واالحتفاظ
ب�سجالت التحقق والتعديالت التي �أدخلت على هذه الربامج التمهيدية.
كم���ا يجب توثي���ق الربامج التمهيدي���ة للنظام على �أن يت�ض���من كل برنامج منه���ا املعلومات
التالية:
1 .1املخاطر التي يتم التحكم فيها من خالل الربنامج التمهيدي املحدد.
2 .2الإجراءات التحكمية (�إجراءات ال�سيطرة).
�3 .3إجراءات املراقبة واملتابعة التي تثبت تطبيق الربامج التمهيدية.
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�6 .6سجالت املتابعة واملراقبة.
األولية لتحليل المخاطر
ثانيًا :الخطوات ّ ً

البد من توافر املعلومات ذات العالقة بتحليل املخاطر ومتابعتها وحتديثها ومتابعة ال�سجالت
اخلا�صة بها.

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

 -2خ�صائ�ص املنتج:
�أ -املواد اخلام واملكونات واملواد املت�صلة باملنتج
البد من و�ص���ف املواد اخلام واملكون���ات الأخرى واملواد املت�ص���لة باملنتج بالوثائق
وذلك لتحليل املخاطر التي يتعر�ض لها الغذاء .على �أن يت�ض���من و�ص���ف املنتج ما
يلي:
•اخل�صائ�ص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية.
•املكونات الداخلة يف املنتج مثل املواد امل�ضافة واملواد امل�ساعدة الأخرى.
•املن�ش�أ.
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•طريقة الإنتاج.
•التعبئة والتغليف وطريقة التوزيع.
•ظروف التخزين وفرتة ال�صالحية.
•طريقة اال�ستخدام والتداول قبل اال�ستهالك �أو الت�صنيع.
•حتديد الغر�ض من ا�ستخدام املكونات واملواد اخلام.

ب -خ�صائ�ص املنتج النهائي
على املن�ش����أة و�ص���ف املنتج الغذائي؛ لتحليل املخاطر التي يتعر�ض لها ،وتت�ض���من
هذه اخل�صائ�ص النقاط التالية:
•ا�سم املنتج وتعريفه.
•مكونات املنتج.
•اخل�صائ�ص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية املتعلقة ب�سالمة املنتج.
•فرتة ال�صالحية وظروف التخزين.
•التعبئة والتغليف.
•بيانات البطاقة املتعلقة ب�سالمة الغذاء والتداول والتجهيز واال�ستخدام.
•طريقة التوزيع.

ج -الغر�ض من اال�ستخدام:

•يجب تو�ضيح الغر�ض من ا�ستخدام املنتج وطريقة تداوله وت�سجيل �أي ا�ستخدام
�أو تداول خاطئ للمنتج النهائي للتوا�صل مع حتليل املخاطر التي قد يتعر�ض لها
املنتج.
•حتدي���د الفئ���ة �أو الفئ���ات امل�س���تهلكة للمنتج النهائ���ي مع الأخ���ذ يف االعتبار
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املجموعات ذات االحتياجات اخلا�ص���ة الذي���ن يت�أثرون �أكرث من غريهم مبخاطر
�س�ل�امة الغذاء ،وحتديد املكونات التي قد ت�س���بب ح�سا�سية لبع�ض الفئات من
امل�ستهلكني.
•االحتفاظ ب�سجالت لهذا التو�صيف على �أن يتم حتديثه با�ستمرار.

 -3خمططات تدفق خلطوات الت�صنيع والإجراءات التحكمية:
�أ -خمططات التدفق
البد من جتهيز خمططات مل�س���ار املنتج والعملية الت�ص���نيعية وتو�ضيح الأ�س�س التي
ت�ساعد يف تقييم خماطر �سالمة الغذاء عند كل خطوة ت�صنيعية.
يج���ب �أن يحت���وي خمطط تدفق العملية الت�ص���نيعية على تفا�ص���يل كافية خلطوات
الت�ص���نيع ،و�أن يتميز بال�شفافية والو�ض���وح ،ويجب �أن تتوافر النقاط التالية بهذه
املخططات:
•تتاب���ع خط���وات العملية الت�ص���نيعية برتتي���ب حدوثها والتداخ���ل املوجود بني
اخلطوات املختلفة.
•العمليات الت�صنيعية الفرعية �أو التي قد تتم خارج حدود امل�صنع �أو املن�ش�أة.
•�أماكن دخول املواد اخل���ام واملكونات واملنتجات الو�س���يطة يف منظومة عملية
الإنتاج.
•الأماكن التي ميكن فيها �إعادة ت�شغيل وتدوير املنتج (�إعادة ت�صنيعه).
•�أماك���ن خ���روج املنت���ج النهائ���ي واملنتج���ات الو�س���يطة واملنتج���ات الثانوي���ة
واملخلفات.
والبد �أن يقوم فريق �سالمة الغذاء بالتحقق على الطبيعة من خمطط تدفق العمليات
الت�صنيعية والت�أكد من مطابقته للواقع ومتابعة ال�سجالت اخلا�صة بهذه املخططات.
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ب -و�صف اخلطوات الت�صنيعية والإجراءات التحكمية
يجب و�ص���ف جميع اخلطوات الت�صنيعية من حيث املخاطر التي قد تتعر�ض لها كل
خطوة من اخلطوات ،وكذلك و�ص���ف الإجراءات التحكمية عند كل خطوة والتي
لها ت�أثري مبا�شر على �سالمة الغذاء وتوثيقها؛ ال�ستخدامها يف حتليل املخاطر التي قد
يتعر�ض لها املنتج.

 -4حتليل املخاطر (حتديد م�صادر اخلطر)
يجب على فريق �س�ل�امة الغ���ذاء حتليل املخاطر ودرا�س���ة مدى ت�أثريها على املنتج وو�ض���ع
الإجراءات التحكمية؛ للت�أكد من �سالمة املنتج النهائي.

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

•املعلومات املتح�ص���ل عليها من حاالت التق�ص���ي الوبائ���ي للأمرا�ض الوبائية
وحوادث الت�سمم الغذائي.
•معلومات عن خماطر �سالمة الغذاء ب�سل�سلة الغذاء التي قد ت�ؤثر على �سالمة
املنتجات النهائية والو�سيطة وكذلك املنتج �أثناء ا�ستهالكه.
 .2عند التعريف باملخاطر يجب �أخذ النقاط التالية يف االعتبار:
•اخلطوات ال�سابقة والتالية للخطوة الت�صنيعية الأ�سا�سية.
•املعدات والأدوات امل�ستخدمة يف كل خطوة ت�صنيعية واخلدمات والظروف
البيئية املحيطة.
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•اخلطوات ال�سابقة والتالية ب�سل�سلة الغذاء لعملية الإنتاج.
 -3حتديد امل�ستويات املقبولة لكل خطر من املخاطر الذي مت حتديده ،وكذلك الأخذ
يف االعتبار النظم والت�ش���ريعات واللوائح واملوا�صفات املعمول بها ،ومتطلبات
�سالمة الغذاء للم�ستهلك والغر�ض من ا�ستخدام املنتج مع �ضرورة ت�سجيل هذه
امل�ستويات (احلدود املقبولة) يف ال�سجالت اخلا�صة بالنظام.

ب -تقييم املخاطر
يجب تقييم املخاطر املحددة لكل خطوة ت�ص���نيعية ملعرفة ما �إذا كان من ال�ضروري منعها �أو
تقليلها للم�ستوى املقبول الذي مت حتديده �سابقاً ،وحتديد الإجراءات التحكمية لكل نوع من
�أنواع املخاطر.
والبد من تقييم املخاطر طبقاً ل�ش���دة خطورتها واحتمال حدوثها وت�أثريها على ال�صحة العامة
والبد من و�صف طريقة تقييم املخاطر التي اتبعت وت�سجيل نتائج التقييم.

ج -حتديد الإجراءات التحكمية (�إجراءات ال�سيطرة على املخاطر)

تق���وم املن�ش����أة بتحديد الإج���راءات التحكمي���ة (�إجراءات ال�س���يطرة عل���ى املخاطر) طبقاً
لتقيي���م املخاطر بالبند ال�س���ابق؛ بحيث تقوم هذه الإجراءات مبن���ع �أو تقليل خماطر الغذاء
�إىل امل�س���تويات املقبولة التي مت حتديدها ،ثم و�صف ومراجعة الإجراءات التحكمية لتقدير
مدى فعاليتها وت�أثريها على خماطر �س�ل�امة الغذاء التي مت تعريفها م�س���بقاً ،ثم ت�ص���نف هذه
الإج���راءات التحكمي���ة املحددة ح�س���ب طريقة �إدارته���ا والتي قد تكون بوا�س���طة الربامج
التمهيدية �أو بوا�سطة خطة ها�سب.
ويتم تقييم الإجراءات التحكمية (�إجراءات ال�سيطرة) التي مت اختيارها وحتديدها طبقاً ملا يلي:
1 .1مدى ت�أثريها على املخاطر املحددة بالن�سبة لقوة تطبيقها.
�2 .2إمكاني���ة متابعتها لعمل الإجراءات الت�ص���حيحية الفورية يف نف�س الوقت الذي يقع
فيه اخلط�أ.
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•يجب توثيق احلدود احلرجة لكل نقطة من نقاط التحكم احلرجة.

3 .3احتمالية ف�ش���ل الإجراء التحكمي يف ال�س���يطرة على املخاطر؛ نتيجة تنوع عمليات
الت�صنيع.

•يعتمد حتديد احلدود احلرجة على �أ�س���ا�س علمي ومرجعي مثل املوا�ص���فات
والت�شريعات والنظم املعمول بها حملياً ودولياً.

4 .4مقدار اخلطورة يف حالة ف�شل الإجراء التحكمي يف منع املخاطر �أو تقليلها للم�ستوى
املقبول.
5 .5هل الإجراء التحكمي خم�ص�صاً ملنع اخلطر �أو تقليله للم�ستوى املقبول؟

هل توجد تدابري حتكم وقائية؟

6 .6الت�أثري امل�شرتك مع �إجراء حتكمي �آخر �أو عدة �إجراءات حتكمية �أخرى؛ بحيث يعطي
الت�أثري امل�شرتك فاعلية �أقوى من الت�أثري الفردي ،مثل ت�أثري عاملي احلرارة والزمن يف
املعامالت احلرارية للأغذية مع �ضرورة ت�سجيل نتائج هذا التقييم.
ثالثًا :إنشاء خطة هاسب

يجب توثيق خطة ها�سب التي ت�شمل معلومات عن نقاط التحكم احلرجة واملخاطر التي تهدد
�سالمة الغذاء ،والتي يتم التحكم فيها وال�سيطرة عليها عند كل نقطة من نقاط التحكم احلرجة
التي مت حتديدها ،وكذلك الإجراءات التحكمية و�إجراءات الر�ص���د واملراقبة والإجراءات
الت�ص���حيحية عندما تفقد نقاط التحكم احلرجة ال�سيطرة على املخاطر املختلفة وامل�سئوليات
وال�صالحيات وال�س���لطات و�س���جالت املراقبة .وميكن عمل خمطط لت�سل�سل خطة ها�سب
كما يلي:

 -1حتديد نقاط التحكم احلرجة:
يج���ب حتديد نقاط التحكم احلرجة التي �س���تطبق عندها الإجراءات التحكمية للمخاطر
التي يتم التحكم فيها بوا�سطة خطة ها�سب املو�ضوعة ،وبا�ستخدام �شجرة حتديد القرار
�شكل رقم (.)1

 -2حتديد احلدود احلرجة لكل م�صدر خطر عند كل نقطة من نقاط التحكم احلرجة:

•يج���ب حتديد احل���دود احلرجة ملراقب���ة كل نقطة من نق���اط التحكم احلرجة؛
للت�أكد من �أن م�ستوى اخلطر باملنتج النهائي يف احلدود املقبولة.
•يجب �أن تكون احلدود احلرجة قابلة للقيا�س.
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تعديل اخلطوات يف العملية
�أو املنتج

قف

نعم

ال
هل التحكم يف هذه اخلطوة �ضروري
لتحقيق �سالمة الأغذية؟

نعم

لي�ست نقطة حتكم حرجة

*

�س1

ال

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

نعم

�س2

ال
هل ميكن حدوث التلوث من امل�صادر املحددة مبا يفوق امل�ستويات
املقبولة؟ �أو

هل ميكن �أن يتجاوز التلوث امل�ستويات املقبولة؟ **

لي�ست نقطة حتكم حرجة
قف

*

نعم

ال

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

**يل��زم تعي�ين امل�ستوي��ات املقبول��ة وغ�ير
املقبول��ة يف �إطار الأه��داف العاملة لتحديد
ح��د نقاط التحك��م احلرج��ة يف خطط نظام
حتلي��ل �أخط��ار التل��وث ونقط��ة التحك��م
احلرجة

قف

�س4

نعم

ال

نقطة حتكم حرجة

�س3

لي�ست نقطة حتكم حرجة

*

*انتق��ل �إىل اخلط��ر املحدد الت��ايل يف العملية
املو�ضحة

�شكل رقم (� )1شجرة �إتخاذ القرار
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 -3نظام ر�صد ومتابعة ومراقبة نقاط التحكم احلرجة:
يجب حتديد نظام ملتابعة ومراقبة نقاط التحكم احلرجة؛ للت�أكد مـن �أنها حتت ال�س���يطرة
الكامل���ة ،ويتك���ون نظام املتابعة واملراقب���ة من �إجراءات وتوجيهات و�س���جـالت تغطي
النقاط التالية:
•النتائج املتح�صل عليها من �إجراءات املراقبة مبعدل زمني حمدد.
•الأجهزة امل�ستخدمة يف املتابعة واملراقبة.
•طرق املعايرة املطبقة.
•تتابع عمليات املراقبة.
•امل�سئوليات وال�صالحيات اخلا�صة ب�إجراءات املراقبة ومراجعة نتائجها.
•طرق املراقبة ومتطلبات الت�سجيل.
ويجب الت�أكد من فاعلية �إجراءات الر�ص���د واملراقبة عن طريق �س���رعة اال�س���تجابة عند
احلي���ود عن احلدود احلرجة بنقاط التحك���م احلرجة؛ حتى يتم منع الأخط���ار �أو تقليلها
للم�س���توى املقبول ،وو�ص���ول منتج �آمن �إىل امل�س���تهلك ،وعزل املنتجات غري املطابقة
والت�صرف فيها ومنع و�صولها للم�ستهلكني.

 -4الإجراءات الت�صحيحية:
ه���ي جمموعة م���ن الإجراءات تتخ���ذ عندما حتيد �أو تف�ش���ل نقاط التحك���م احلرجة يف
ال�س���يطرة على املخاطر بتقليل م�س���توى املخاطر للم�س���توى املقبول الذي يتم حتديده.
ويتم اتخاذ الإجراءات الت�ص���حيحية عندما تثبت نتائج الر�صد واملراقبة �أن نقطة التحكم
احلرجة خارج ال�س���يطرة .وت�ؤكد هذه الإجراءات الت�ص���حيحية �أنه قد مت التعرف على
�سبب عدم التطابق و�أنه مت �إعادة التحكم يف نقطة التحكم احلرجة مرة �أخرى.
ويجب توثيق الإجراءات الت�ص���حيحية وكيفية تداول املنتجات غري الآمنة التي �أنتجت
�أثناء فرتة فقد ال�س���يطرة و�أثناء وقوع اخلطر واحليود ع���ن احلدود احلرجة وكيفية عزل
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هذه املنتجات ،حتى يتم تقييمها من الناحية ال�ص���حية ،وكذلك كيفية التعامل معها عند
الت�أكد من �أنها غري مطابقة.
رابع���ًا :تحدي���ث المعلوم���ات والوثائ���ق الخاص���ة بالبرام���ج
التمهيدية وخطة هاسب

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

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

 -1الت�صحيح
عند حدوث �أي انحراف �أو حيود عن احلدود احلرجة �أو حدوث خلل يف تطبيق الربامج
التمهيدية للنظام يجب على املن�ش����أة �أن تقوم بتحديد املنتجات املت�أثرة بهذا االنحراف
وتوجيهها لال�ستخدام الأمثل .والبد من متابعة ومراقبة الإجراءات املتخذة كما يلي:
�أ .حتديد وتقييم املنتجات غري الآمنة الناجتة عن االنحراف عن احلدود احلرجة وتوجيهها
لال�ستخدام الأمثل.
ب .مراجعة الإجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.
م���ن املحتمل �أن تكون املنتجات الناجتة �أثناء ح���دوث االنحراف عن احلدود احلرجة �أو
متطلب���ات الربامج التمهيدي���ة للنظام غري �آمنة ،وبالتايل البد من تداولها طبقاً ملا �س���ي�أتي
ذكره فيما بعد.
وم���ن ال�ض���روري �أن تكون الإجراءات الت�ص���حيحية مقبولة من امل�س���ئول عن عمليات
الت�ص���حيح ،والبد �أن يتم ت�سجيلها مع �إي�ض���اح كافة املعلومات عن طبيعة حاالت عدم
املطابقة و�أ�سبابها ومدى تكرارها ودفعات وكميات الغذاء غري املطابقة لإمكانية تتبعها.

 -2الإجراءات الت�صحيحية
يج���ب �أن يتم تقييم البيانات واملعلومات املتح�ص���ل عليها من عملي���ات املراقبة واملتابعة
بوا�سطة امل�سئول ذي اخلربة الكافية وال�صالحية التخاذ الإجراءات الت�صحيحية.

34

ويجب على املن�ش����أة االحتفاظ بالوثائق التي ت�ش���تمل على الإجراءات املنا�سبة لتحديد
والتخل����ص من حاالت عدم املطابقة التي مت اكت�ش���افها ومنع تكرارها والعودة للتحكم
بالعملية الت�صنيعية .وتت�ضمن هذه الإجراءات ما يلي:
�أ .مراجعة حاالت عدم املطابقة (مبا فيها �شكاوى امل�ستهلك).
ب .مراجعة نتائج عمليات املراقبة.
ج .حتديد �أ�سباب حاالت عدم املطابقة.
د .تقدير مدى االحتياج للإجراءات الت�ص���حيحية ل�ض���مان ع���دم تكرار حاالت عدم
املطابقة.
هـ .حتديد وتطبيق الإجراءات الت�صحيحية.
و .ت�سجيل نتائج الإجراءات الت�صحيحية املتخذة.
ز .مراجعة الإجراءات الت�صحيحية لتقدير فاعليتها.

 -3التعامل مع املنتجات غري الآمنة:
�أ .يجب على املن�ش����أة ت���داول املنتجات غري املطابقة وغري الآمن���ة بطريقة متنع دخولها
�سل�سلة الغذاء ،وذلك ما مل يتم الت�أكد من النقاط التالية:
•تقليل خماطر �س�ل�امة الغ���ذاء بها �إىل امل�س���توى املقبول قبل �إدخالها ل�سل�س���لة
الغذاء.
•احلفاظ على خماطر �س�ل�امة الغذاء بامل�س���توى املقبول بالرغم من وجود حيود
عن احلدود احلرجة.
يجب على املن�ش����أة التحفظ على جميع دفعات املنتج املت�أثرة بحاالت عدم املطابقة حلني
تقييمها .و�إذا ثبت �أن هذه املنتجات غري �آمنة يتم ا�س�ت�رجاعها من الأ�س���واق بعد �إعالم
كافة الأطراف املعنية .ويجب توثيق �إجراءات عملية ا�ستدعاء املنتجات من الأ�سواق.
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ب .تقييم املنتجات للإفراج عنها:
يتم الإفراج عن جميع املنتجات املت�أثرة بحاالت عدم املطابقة يف احلاالت التالية:
•عندما تثبت نتائج عملية املراقبة فاعلية الإجراءات التحكمية املتخذة.
•�أن م�س���توى املخاطر باملنتج���ات الناجتة �أثناء حدوث ح���االت عدم املطابقة يف
حدود نطاق امل�ستويات املقبولة من هذه املخاطر.
•�أثبتت نتائج �إجراءات و�أن�ش���طة التحقق �أن م�ستويات املخاطر باملنتجات الناجتة
�أثناء حدوث حاالت عدم املطابقة تكون مقبولة.
ج -ا�ستبعاد املنتجات غري املطابقة وغري الآمنة:
يت � � � ��م التعامل مع المنتجات المعيبة الناتجة أثناء حدوث حاالت عدم المطابقة
بإحدى الطرق التالية:

•النظم والت�شريعات واللوائح ذات العالقة بخطة اال�ستدعاء.
•وثائق تداول املنتجات امل�سرتجعة.
•تكرارات عمليات �سحب وا�ستدعاء املنتج.
يجب تداول املنتجات امل�س���حوبة حتت رقابة م�ش���ددة حتى يتم الت�صرف فيها بالطريقة
ال�صحيحة �سوا ًء ب�إتالفها �أو ا�س���تخدامها لأغرا�ض �أخرى �أو �إعادة ت�صنيعها لت�صبح �آمنة
اال�ستهالك.
ويجب ت�س���جيل �أ�س���باب ا�س���تدعاء املنتج وكتابة التقارير اخلا�ص���ة بها ل�ل��إدارة العليا
للمن�ش����أة .كما يجب الت�أكد من فاعلية �س���جالت خطة اال�ستدعاء؛ لكي ميكن مراجعتها
ب�سهولة.

•�إعادة ت�ص���نيع املنتج �أو �إ�ض���افة خطوة ت�ص���نيعية على املنت���ج؛ للت�أكد من �أنه مت
التخل�ص من خماطر �سالمة الغذاء �أو تقليلها للم�ستوى املقبول.
•توجيه املنتج غري املطابق ال�ستخدامه يف �صناعة الأعالف احليوانية.
•التخل�ص من املنتج �أو �إتالفه �إذا ثبت من نتائج حتليله �أنه غري �ص���الح لال�ستهالك
الآدمي.

 -4خطة ا�ستدعاء املنتج:
يجب �أن تقوم املن�ش����أة باتخاذ النقاط التالية ل�ض���مان �س���حب دفعات املنتج النهائي غري
الآمنة من الأ�سواق �سحباً كام ًال:
�أ .يجب على الإدارة حتديد �ش���خ�ص �أو �أ�ش���خا�ص م�س���ئولني عن �سحب وا�ستدعاء
املنتج النهائي من الأ�سواق.
ب .مراقبة املن�ش�أة للوثائق املتعلقة با�ستدعاء املنتجات النهائية من الأ�سواق وت�شمل:
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الباب السادس
نظام التتبع

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

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

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

يت�ضمن ت�صميم نظام التتبع النقاط التالية:

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

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

 -3خطوات الت�صميم
�أ .حتدد املن�ش�أة موقعها يف �سل�سلة الغذاء من خالل حتديد مورديها وعمالئها.
ب .حتدد املن�ش�أة وتوثق عمليات تدفق املواد على نحو يلبي �أهداف نظام التتبع.
ج .االحتياجات من املعلومات:
لتحقيق �أهداف التتبع يتعني على املن�ش�أة حتديد النقاط التالية:
•معلوم���ات ع���ن املوردي���ن للخام���ات واملنتج���ات الو�س���يطة وم���واد التعبئة
والتغليف.
•املعلومات التي يتعني جمعها ب�ش�أن املنتج وتاريخ العملية الت�صنيعية.
•املعلومات التي يجب توفريها للعمالء واملوردين.

 -4و�ضع الإجراءات
هناك �إجراءات عامة تتعلق بتوثيق تدفق املواد ،وكذلك املعلومات ال�ض���رورية ذات ال�صلة
مبا يف ذلك االحتفاظ بال�س���جالت والتحقق ،وتنظيم بع�ض الإجراءات التي تت�ضمن النقاط
التالية:
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•التعريف باملنتج.
•تعريف وحتديد الت�شغيلة.
•وثائق تدفق املواد واملعلومات مبا يف ذلك و�سائل حفظ ال�سجالت.
•�إدارة البيانات وت�سجيل الربوتوكوالت.
•بروتوكوالت ال�سرتجاع املعلومات.

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

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

 -1خطة التتبع

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

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

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

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

يتعني على املن�ش����أة �إجراء عمليات املراجعة الداخلية على فرتات خمطط لها؛ لتقييم فعالية
نظام التتبع ،وذلك لتلبية الأهداف املحددة.
وتقوم املن�ش�أة با�ستعرا�ض نظام التتبع على فرتات زمنية منا�سبة �أو عندما يتم �إجراء تغيريات
على الأه���داف �أو املنتج �أو العمليات الت�ص���نيعية .ويجب اتخاذ الإجراءات الت�ص���حيحية
املنا�س���بة والإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها مما ي�س���مح بالتح�س�ي�ن امل�س���تمر .وت�شمل
املراجعة ما يلي:
1 .1نتائج مراجعة نظام التتبع.
2 .2التغيريات على املنتجات �أو العمليات.
3 .3املعلومات ذات ال�صلة التي توفرها املن�ش�آت الأخرى ذات ال�صلة.
4 .4الإجراءات الت�صحيحية املتعلقة بنظام التتبع.
�5 .5شكاوى العمالء مبا يف ذلك ال�شكاوى املتعلقة بالتتبع.
6 .6الت�شريعات اجلديدة �أو تعديل النظم التي ت�ؤثر يف التتبع.
�7 .7أ�ساليب التقييم الإح�صائي للنتائج.
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الباب السابع
صالحية وتحقق وتحسين
نظام إدارة سالمة الغذاء

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

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

يجب على املن�ش����أة �أن تثبت �أن ط���رق املراقبة والقيا�س الت���ي مت حتديدها وكذلك الأجهزة
امل�ستخدمة يف �إجراء هذه القيا�سات كافية ل�ضمان �أداء �إجراءات املراقبة والقيا�س.
لذلك ف�إنه ل�ض���مان م�ص���داقية النتائج الناجتة عن �أن�ش���طة املراقبة والقيا����س يجب �أن تراعى
النقاط التالية يف كل من �أجهزة وطرق القيا�س امل�ستخدمة:
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�1 .1أن يت���م معايرتها على ف�ت�رات زمنية حمددة �أو قبل اال�س���تخدام مبا�ش���رةً؛ وذلك
با�س���تخدام معايري حملي���ة �أو عاملية ميكن التحقق منها .وف���ى حالة عدم وجود مثل
ه���ذه املعايري يجب �أن يتم ت�س���جيل الأ�س����س التي تتم على �أ�سا�س���ها عملية املعايرة
والتحقق.
2 .2يجب �أن يتم �ضبطها �أو �إعادة �ضبطها عند اللزوم.
�3 .3أن يتم حتديدها للتمكن من حتديد املعايرة املطلوبة.
�4 .4أن يتم وقايتها من عمليات ال�ضبط اخلاطئة التي قد ت�ؤدي �إىل نتائج غري �صحيحة.
�5 .5أن يتم حمايتها من الك�سر والتلف.
ثالثًا :إجراءات التحقق من نظام إدارة سالمة الغذاء

 -1املراجعة الداخلية
يجب على املن�ش�أة تنفيذ جمموعة من املراجعات الداخلية على فرتات زمنية خمططة لتحديد
ما �إذا كان نظام �إدارة �سالمة الغذاء:
�أ .مطابقاً ملا هو خمطط له ومتطلبات املوا�صفة القيا�سية الدولية ومتطلبات نظام �إدارة
اجلودة املحددة بوا�سطة املن�ش�أة.
ب .مطبقاً بفاعلية.
و�أن يتم تخطيط برنامج املراجعة مع الأخذ يف االعتبار حالة و�أهمية العمليات والأماكن التي
�سيتم مراجعتها ونتائج املراجعات ال�سابقة .ويجب �أن حتدد معايري وجمال ودورية و�أ�ساليب
املراجع���ات الداخلية املتبعة عل���ى �أن يكون اختي���ار املراجعني وتنفيذ املراجعة مو�ض���وعياً
وحيادياً ،واجلدير بالذكر �أنه ال يجوز �أن يقوم املراجعون مبراجعة �أعمالهم املكلفني ب�أدائها.
ويجب �إن�شاء �إجراء موثق لتحديد امل�سئوليات واملتطلبات الالزمة لتخطيط وتنفيذ املراجعات
وكذلك تقارير نتائجها واملحافظة على �سجالتها.
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ويجب �أن تت�أكد الإدارة امل�سئولة عن الأماكن التي متت مراجعتها من اتخاذ الأفعال الالزمة
للتخل�ص من حاالت عدم املطابقة ومعرفة �أ�سبابها دون �أي ت�أخري .ويجب �أن تت�ضمن �أن�شطة
املتابعة التحقق من الأفعال املتخذة وعمل تقرير بنتائج املراجعة.

 -2تقييم نتائج عملية التحقق
يج���ب �أن يقوم فريق �س�ل�امة الغذاء ب�ش���كل منتظم بتقيي���م النتائج الفردي���ة لعملية التحقق
املخطط���ة ،و�إذا �أو�ض���حت عملية التحقق وج���ود عدم تطابق مع الرتتيبات املو�ض���وعة ف�إنه
يجب على املن�ش�أة �أن تتخذ �إجرا ًء ما لتحقيق التطابق املطلوب.
حيث يجب �أن يت�ضمن ما يلي:
�أ .الإجراءات الفعلية وقنوات االت�صال.
ب .ا�ستنتاجات عملية حتليل املخاطر وخطة ها�سب املو�ضوعة.
ج .الربامج التمهيدية.
د .فعالية �إدارة املوارد الب�شرية و�أن�شطة التدريب.

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

 -1التح�سني امل�ستمر
يجب �أن تت�أكد الإدارة امل�س���ئولة من �أن املن�ش����أة حت�س���ن با�س���تمرار من فاعلي���ة نظام �إدارة
�س�ل�امة الغذاء ،من خالل االت�ص���ال ومراجع���ة الإدارة واملراجعة الداخلي���ة ،وتقييم نتائج
التحقق الفردية ،وحتليل نتائج �أن�ش���طة التحقق ،وم�ص���داقية جمموعات �إجراءات ال�سيطرة
والإجراءات الت�صحيحية و�إجراءات حتديث النظام.

 -2حتديث نظام �إدارة �سالمة الغذاء
يجب �أن ت�ض���من الإدارة العليا عملية التحديث امل�س���تمر للنظ���ام .ولتحقيق هذا يجب �أن
يقوم فريق �س�ل�امة الغ���ذاء بتقييم النظام املعمول به على ف�ت�رات زمنية حمددة .كما يجب
�أن يعترب الفريق �أنه من ال�ض���روري مراجعة حتليل املخاطر والربامج التمهيدية للنظام وخطة
ها�سب املو�ضوعة.
ويجب �أن ت�ستند �أن�شطة التحديث والتطوير �إىل النقاط التالية:
�أ .مدخالت عمليات الإت�صال الداخلية واخلارجية.
ب .املعلومات التي تخ�ص مالءمة وفعالية نظام �إدارة �سالمة الغذاء املطبق.
ج .خمرجات نتائج حتليل �أن�شطة التحقق.
د .خمرجات مراجعة الإدارة.
يجب �أن يتم ت�س���جيل �أن�ش���طة النظام التي مت حتديثها وو�ضعها يف تقرير بالأ�سلوب املنا�سب
الذي يكون مبثابة مدخل من مدخالت مراجعة الإدارة.

***
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