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 8 من 3 صفحة

 

 مؤهالت األفراد – التعريفات –الباب األول: النطاق واملشروعية 

   واملشروعية النطاق :املادةاألولى

 الغذائية املنتجات تخزين أو تعبأة أو معالجةأو  بتصنيع تقومالتي  غذائيةال نشأةامل على الالئحة هذه تنطبق
ً
، استنادا

اعتماد املنهج الوقائي املناسب لضمان سالمة  ةللهيئ“إلى املادة التاسعة والعشرون من نظام الغذاء والتي نصت على 

 ."رض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقهالغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك ف

 التعريفات: املادة الثانية

 :يلي كما-الالئحة هذه لغرض- الواردة التعريفات إلى باإلضافة اململكة الغذاء في نظام في الواردة التعريفات تطبق

 املعأأ ة الغأأذائيأأة املنتجأأات تخزين أو تعبأأأة أو معأأالجأأةأو  بتصأأأأأأأأأأأأأأنيع تقوم محليأأة غأأذائيأأة منشأأأأأأأأأأأأأأأأة :املنشــــــــــــ ة •

 .عاملين أو أكثر في خط االنتاج 5، وتضم لالستهالك

 ثغرة توج  حيث األغذية وت اول  تصأأأأأأأأنيع عمليات في جراءال  وأ الخطوة وأ النقطة تلك هي :الضــــــعف نقاط •

 حتماليةا تقليل وأ ملنع إجراءات/اسأأأأأأأأأأأأأأ راتيجيات اتخاذ وتتطلب متعم تخريب  لح اث مرتفعة احتمالية وأ

 .الناتج لضرر ا/الخطر

 إلى متعم  بشأأأأأأأأأأأأأ ل إضأأأأأأأأأأأأأافته يمكن إشأأأأأأأأأأأأأعا ي أو فيزيائي أو كيميائي أو ميكروبي عامل أي به يقصأأأأأأأأأأأأأ  :امللوث •

 .الغذائية املنشأة بسمعة لإلضرار وأ الوفاة أو إصابة أو مرض لح اث األغذية

 التخريب أو التلويث أعمال تقليل أو ملنع املتخذة الجراءاتالوثيقة التي تتضمن  هي :األغذية حماية خطة •

 الغذائية املنشأة سمعة على وأ العامة الصحة على ماإ النطاق واسع ضرر  للحاق ته ف التي املتعم ة

 .األعمال تلك لتنفيذ كوسيلة األغذية استخ ام خالل من التجارية وعالمتها

 عملية تبني خالل من املحتملةاملتعم ة  املخاطر وإدارة وتقييم لتح ي  منظم نهج إدارة املخاطر املتعمدة: •

 .املتخذة الجراءات أو الج ي ة التطورات على بناءً  بانتظام التقييم ومراجعة لتح يث

 منع أو لتقليل تنفيذها يتم التي املمارسات: الضعف نقاط في املتعمدةمع املخاطر  التعامل جراءاتإ •

 . والته ي ات املخاطر تقييم بع  تح ي ها تم التي الضعف نقاط في الضرر ح اث إ/التخريب محاوالت

 كانت إذا ما وتقييم ملتابعة املتخذة الجراءات تلك هي :األغذية حمايةخطة  أنشطة اقبةر م •

 كاف   تكرار بمع ل وتتم املطلوب النحو على تعمل املتعم ة املخاطر من التقليل جراءاتإ/اس راتيجيات

 .محتمل خطأ أي وتصحيح الكتشاف

 إجراءاتأدت إلى أخطاء في تنفيذ  التي األسباب لتح ي  تتخذ التي الجراءات هي :التصحيحية اإلجراءات •

 األخطاء تلك ح وث منع ضمنبش ل ي ذلك على امل رتبة اآلثار وتصحيح زالتهاالعمل على إو  األغذية، حماية

 .أخرى  مرة

 



 

 8 من 4 صفحة

 

 من التقليل جراءاتإ/اس راتيجيات تنفيذ من للتأك  اتخاذها يتم التي الجراءاتهي  :التحقق إجراءات •

 . حصانة األقل الضعف نقاط من املحتمل الخطر منع أو وتقليل صحيح بش ل املتعم ة املخاطر

من  ( من املادة الثالثةأاملؤهالت والت ريب وفق ما ورد في الفقرة )يمتلك  الذي الشخص هو :املؤهل الفرد •

 هذه الالئحة.

  ويتضمن ،األغذية حيازة هو :التخزين •
ً
 األنشطة مثل األغذية لتخزين عرض ي بش ل تتم التي األنشطة أيضا

 ويشمل. الخام الزراعية السلع تجفيف /والتجفيف التبخير مثل الفعال، أو اآلمن للتخزين إجراؤها يتم التي

 
ً
 . السوائل تخزين وخزانات واملستودعات املخازن  أيضا

 أمثلة ومن تجهيزها، أو تع يلها أو تركيبها أو أكثر، أو واح  م ون  من األغذية إع اد هو: املعالجةأو  التصنيع •

 واملجانسة العصير واستخالص والتبخير والتجفيف والتقطير والتقطيع والتبري  الطهي املعالجةأو  التصنيع

 . والتشميع والغسل وال زيين والتقشير والبس رة والتغليف والخلط التعريفية البطاقة ووضع

 واألنشأطة التعبئة إعادة يتضأمن كما األغذية، تغليف بخالف مسأتوعب أو حاوية في األغذية وضأع: ةئالتعب •

 العرضأأأأأأأأأأأأأأ ي النقل أو والوزن والتصأأأأأأأأأأأأأأنيف الفرز  لثم األغذية تعبأة إعادة أو لتعبأة عرضأأأأأأأأأأأأأأ ي بشأأأأأأأأأأأأأأ ل تتم التي

 . مصنعة أغذية إلى خام زراعية سلعة تحول  التي األنشطة يشمل ال ولكن، للتعبئة

 وآلية القيام بها األغذية حماية خطة ومتابعة عدادمن يقوم بإ مؤهالت: املادة الثالثة

 :التالية املؤهالتأن يحمل الشهادات و  .أ

 تكنولوجيأأأأأأأأأأا الغأأأأأأأأأذائي، التصأأأأأأأأأنيع األغذيأأأأأأأأأة، علأأأأأأأأأوم) العالقأأأأأأأأأأة ذات التخصصأأأأأأأأأات إحأأأأأأأأأ ى فأأأأأأأأأي علميأأأأأأأأأة درجأأأأأأأأأة .1

 (، ونحوهاالزراعية العلوم البيطري، الطب النتاج، هن سة التصنيع،

 الغذاء سالمة مبادئ في شهادة .2

  األغذية حماية إدارةفي  شهادة .3

 املخاطر إدارة في شهادة .4

 :آلية القيام بإع اد ومتابعة خطة حماية األغذية .ب

 ملا ورد تح ي  وتقييم نقاط الضعف .1
ً
  املادة الخامسة في وفقا

 ملا ورد نقاط الضعف في املتعم ةاملخاطر التعامل مع  جراءاتا وشرح تح ي  .2
ً
 املادة السادسة. في وفقا

 ملا ورد األغذية حماية خطةإجراءات  مراقبة أنشطةتح ي   .3
ً
 املادة السابعة. في وفقا

 ملا ورد التصحيحية الجراءاتتح ي   .4
ً
 املادة الثامنة. في وفقا

 ملا ورد األغذية حماية خطةمن  التحقق .5
ً
 املادة التاسعة. في وفقا

 ملا ورد لخطة حماية األغذية التقييم إعادة .6
ً
 املادة العاشرة. في وفقا

 ي ون من يقوم بهذا العمل على وظيفة إشرافية على األقل. أن .ج

 



 

 8 من 5 صفحة

 

 األغذية حمايةخطة  إجراءات: الثاني الباب

 الضعف نقاطوتقييم  حديدت: املادة الرابعة

 املنشأة نطاق داخل سواءً  النتاج عملية في إجراء أو خطوة وأ نقطة  لل الضعف نقاط تقييمتح ي  و  يجب .أ

، األكثر الضعف نقاط لتح ي  م ادال  سلسلةأو 
ً
 األقل على تتضمن أن يجب املناسبة الطرق  وهذه خطرا

 
ً
 :يلي ملا تقييما

 إضأأأأأأأافة تمأأأأأأأت حأأأأأأأال فأأأأأأأي( والنطأأأأأأأاق التلأأأأأأأوث خطأأأأأأأورة مأأأأأأأ ى: مثأأأأأأأل) العامأأأأأأأة الصأأأأأأأحة ىلأأأأأأأع املحتمأأأأأأأل التأأأأأأأأثير .1

 .العامة للصحة الته ي  ش الأ من ش ل يمثل متعم  بش ل ملوث

  األكثر النقطة/للمنتج الوصول  إم انية .2
ً
 ضعفا

 بنجاح املتعم  الضرر التلويث/إح اث  على الق رة .3

داخلأأأأأأأأأأي  عنصأأأأأأأأأأر مأأأأأأأأأأن املتعمأأأأأأأأأأ  الضأأأأأأأأأأرر  إحأأأأأأأأأأ اث/التلويث إم انيأأأأأأأأأأة االعتبأأأأأأأأأأار بعأأأأأأأأأأين التقيأأأأأأأأأأيم يأخأأأأأأأأأأذ أن يجأأأأأأأأأأب .ب

 .املنشأة في( موظف)

  الضأأأأأأأعف نقأأأأأأأاط تقيأأأأأأأيم ي أأأأأأأون  أن يجأأأأأأأب .ج
ً
 عمليأأأأأأأة فأأأأأأأي إجأأأأأأأراء أو وخطأأأأأأأوة نقطأأأأأأأة ل أأأأأأأل شأأأأأأأرح يتضأأأأأأأمن وأن موثقأأأأأأأا

 .املتعم  تلويث/الضرر لل عرضة ضعف كنقطة تح ي ه يتم لم أو/  تم ملاذا يبرر النتاج

 نقاط الضعف في املتعمدةاملخاطر التعامل مع  جراءاتإ: املادة الخامسة

 األكثر) الضأأأأأعف نقاط ل ل املحتملة املتعم ة املخاطرإجراءات للتعامل مع  وتطبيق تح ي  املنشأأأأأأة على يجب .أ

 
ً
 تلويثها أو الضأأأأأأأأأأأرار بها يتم لن املنشأأأأأأأأأأأأة قبل من املخزنة أو املعبأة أو املعالجة أو املصأأأأأأأأأأأنعة األغذية وأن ،(خطرا

 كيفية عن شرح تضمني أن يجب املتعم ة املخاطر لتقليل تح ي ه يتم تحكم جراءإ كل أن كما متعم ، بش ل

 .الفع   بش ل املتعم ة الته ي ات تقليل أو منع

  .لها املصاحب والشرح املتعم ة والته ي ات املخاطر في التحكم إجراءاتيجب توثيق  .ب

 . يجب عن  تطبيق هذه الجراءات مراعاة ما يلي:ج

 وضع أنشطة ملراقبة كل إجراء. .1

  في حأأأالالقيأأأام بأأأالجراءات التصأأأأأأأأأأأأأأحيحيأأأة املتخأأأذة  .2
ً
ملأأأا ورد في املأأأادة حأأأ وث انحراف عن الخطأأأة وفقأأأا

 .الثامنة

 

 

 



 

 8 من 6 صفحة

 

اقبة أنشطة: ملادة السادسةا  األغذية حماية خطةإجراءات  مر

 في األغذية حماية نظام في ودورها الضأعف نقاط في املتعم ةمع املخاطر  التعامل اجراءات مع يتناسأب بماجب االل زام ي

 : يلي ما األغذية حماية مراقبةأنشطة  تتضمنعلى أن  املنشأة،

 املخأأاطر إدارة اجراءات ملراقبأأة تلأأك األنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة تكرار مرات عأأ د ذلأأك في بمأأا ،أنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة موثقأأة وتنفيأأذ إعأأ اد .أ

 .لألغذية املتعم ة

 اسأأأأأأأأأأأأأأتمرارية لضأأأأأأأأأأأأأأمان لألغذية املتعم ة املخاطر إدارة اجراءات مراقبة نشأأأأأأأأأأأأأأطةأل( تكرار مع ل) دورية تح ي  .ب

 .األغذية حماية خطة فاعلية

  املراقبأأأة أنشأأأأأأأأأأأأأأطأأأة تنفيأأأذ على كأأأ ليأأأل موثقأأأة بسأأأأأأأأأأأأأأجالت االحتفأأأا  .ج
ً
املأأأادة  في التحقق إجراءات في ورد ملأأأا وفقأأأا

  .لباب الثالثا في متطلبات إنشاء السجالت وحفظها ورد في وما التاسعة،

 

 األغذية لحماية التصحيحية اإلجراءات: املادة السابعة

 عمليات طبيعةمراعاة ، و نقاط الضأأأأأأأأأأأأأأعف في املتعم ةاملخاطر التعامل مع  اجراءات مع يتناسأأأأأأأأأأأأأأب بمايجب االل زام 

 :املنشأة وفق ما يلي

 في تنفيذها يتم أن على األغذية، حماية خطة فاعلية لضأأأأأأمان موثقة تصأأأأأأحيحية إجراءات وتطبيق إنشأأأأأأاء .1

 . صحيح بش ل املتعم ة املخاطر في التحكم إجراءات تعمل لم حال

 تلك ح وث منع ضأأأأأأأأأأأمنبشأأأأأأأأأأأ ل ي األغذية، حماية إجراءاتأدت إلى أخطاء في تنفيذ  التي األسأأأأأأأأأأأباب تح ي  .2

 . وتصحيحها أخرى  مرة األخطاء

من خطأأة  التحقق إجراءات فيورد  ملأأا وتخضأأأأأأأأأأأأأأع ومراجعتهأأا سأأأأأأأأأأأأأأجالتال في التصأأأأأأأأأأأأأأحيحيأأة الجراءاتتوثيق  .3

 .التاسعةاملادة  في األغذية حماية

 .عن  الحاجة، اتخاذ إجراءات اضافية ملنع تكرار هذه املش لة .4

 األغذية حماية خطةمن  التحقق: املادة الثامنة

 األكثر والجراءات النقأأاط وحمأأايأة تأأمين على قأادرة وأنهأأا ،حمأأايأة األغأذيأةخطأأة  اجراءات تطبيق من التحققيجأأب 

 
ً
 : التالية الجراءات اتخاذ يجب بذلك وللقيام بها، املرتبطة املحتملة والته ي ات ضعفا

 .(أدنى كح  مرة في السنة) مناسبة زمنية ف رات ضمن األغذية حماية خطة إجراءات سجالتكل  مراجعة .1

  طبقت ق  الجراءات التأك  من أن  .2
ً
  فعليا

ً
 .األغذية حماية لخطة وفقا

 .سجالت في املتخذةالتحقق  إجراءاتكل  توثيق .3

 

 



 

 8 من 7 صفحة

 

 التقييم إعادة: املادة التاسعة

إعادة التقييم والتحقق من تطبيق إجراءات خطة حماية األغذية وأنها قادرة على تأمين وحماية النقاط  يجب

 والته ي ات املحتملة املرتبطة بها، وللقيام بذلك يجب اتخاذ الجراءات التالية:
ً
  والجراءات األكثر ضعفا

 .عامين كل األقل على واح ة مرة بال امل األغذية حماية لخطة تقييم إعادة إجراء .أ

  تقييم إعادة إجراء يجب .ب
ً
 :التالية الحاالت في جزائهاأ ىح إ أو األغذية، حماية لخطة فورا

 ضأأأأأأأأأأأعف نقاط اسأأأأأأأأأأأتح اث إلى يؤدي أن املحتمل من املنشأأأأأأأأأأأأة عمليات أو/و أنشأأأأأأأأأأأطة في كبير تغيير إجراء عن  .1

  .املتعم  ضرر ال احتماالت خطورة مستويات في زيادة أو ج ي ة

  املنشأة تع  التي الغذائية املواد م ادإ سلسلة في الضعف نقاط عن ج ي ة معلومات ورود عن  .2
ً
 أو منها جزءا

 .نفسها املنشأة وأنشطة عمليات ضمن

 .صحيح غير نحو على األغذية حماية إجراءاتعن  تنفيذ إح ى  .3

 على محتملة ته ي ات أو ج ي ة ضأأأأأأأأأأأأأأعف نقاط مع للتعامل التقييم بإعادة الهيئة قبل من الطلب يتم عن ما .4

 .الغذائية السلسلة

 وحفظها السجالت إنشاء متطلبات: الثالث الباب

 للحفظ عامة متطلبات: املادة العاشرة

 :وفق ما يلي بها واالحتفا  استح اثها ضرورة إلى الشارة وأ ذكرها ورد التي السجالت جميعتل زم املنشأة بحفظ 

 املمسأأأأأأأوحة النسأأأأأأأ  أو الصأأأأأأأور، أو النسأأأأأأأ ، مثل) األصأأأأأأأل طبق نسأأأأأأأ  أو منها، األصأأأأأأألية بالنسأأأأأأأ  االحتفا  يتم .أ

 
ً
 .اللك رونية السجالت أو( ضوئيا

 لضأأأأأأأمان املنشأأأأأأأأة إجراءات مراقبة أثناء عليها الحصأأأأأأأول  تم التي الفعلية واملالحظات املعلومات على تحتوي  نأ .ب

 .األغذية حماية خطة وتحقيق

 .للحذف أو التع يل قابلة وغير ومقروءة دقيقة ت ون  .ج

 .االجراء تنفيذأو  النشاط أداء أثناء مباشر بش ل ت وينها يتم .د

 .إنجازه تم الذي العمل تفاصيل كافة توضح. هـ

 :يلي ما السجالت تتضمن .و 

 (وعنوانها املنشأة اسم مثل) املنشأة لتعريف كافية معلومات .1

  تنفيذه تم نشاط أي أداء ووقت تاريخ .2
ً
  وأ موثق لجراء وفقا

ً
 .األغذية حماية لخطة وفقا

 .بالنشاط قام الذي الشخص وتوقيع اسم .3

 االحتفا  بخطة حماية األغذية والسجالت املتعلقة بها في املنشأة مل ة خمس سنوات من تاريخ إع ادها. .ز 



 

 8 من 8 صفحة

 

مل ة عامين على األقل بع  التوقف  السأأابقة التي تم اسأأتب الها بخطة ج ي ة االحتفا  بخطة حماية األغذية .ح

 .ساعة 24عن العمل بها في م ان يمكن الوصول إليه عن  طلب تلك السجالت لالطالع في م ة ال تتجاوز 

 األغذية حماية لخطة إضافية متطلبات: املادة الحادية عشر

 :األغذية حماية خطة على التاريخ وكتابة التوقيع املنشأة عن املسؤول على يجب

 .املوثقة الخطة إع اد من االنتهاء بع   .أ

 .الخطة على تع يل أي إجراء عن  .ب

 أحكام عامة: الرابع الباب

 : املادة الثانية عشر

 .الطلب عن  أو من تفوضه /الهيئة موظف طالعال  الفور  على الالئحة هذه في املطلوبة السجالت جميع توفيريلزم  .1

  كشفها يتم وال سرية الالئحة هذه وفق املطلوبة السجالت تع  .2
ً
 .علنيا

 .الحالية السجالت مع دمجها أو منفصل بش ل األغذية حماية خطةل ج ي ة معلومات بأي االحتفا يجوز  .3

 فأأأأأأأأأأي السأأأأأأأأأأائلة األغذيأأأأأأأأأأة تخأأأأأأأأأأزين باسأأأأأأأأأت ناء ،(املعبأأأأأأأأأأأة) األغذيأأأأأأأأأأة وتخأأأأأأأأأأزين حفأأأأأأأأأظ أنشأأأأأأأأأأطةال تنطبأأأأأأأأأق الالئحأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأى  .4

  .تخزين صهاريج أو خزانات

 الالئحة من عشأأأأأأأأأأأأأأر الحادي الفصأأأأأأأأأأأأأأل في عليها املنصأأأأأأأأأأأأأأوصعن  مخالفة أي من مواد هذه الالئحة تطبق العقوبات  .5

           . للغذاءلنظام  التنفيذية

 

 

 

 

 

 

 


