
ِغخمبً اٌخفخٍش اٌغزائً

عٍطبْ اٌطب٘ش 

إداسة اٌشلببت اٌغزائٍت -سئٍظ لغُ اٌخفخٍش اٌغزائً 



حمبئك حٛي دبً

عذد انزوار

يهيىٌ 11أكثز يٍ 

إجًاني انىارداث
يهيىٌ طٍ 9.16

تى استيزاد

األغذيت يٍ 
دونت 160أكثز يٍ 



حمبئك حٛي دبً

عذد انًؤسساث انغذائيت 

13000أكثر من 



ٍِخمى اٌؼبٌُ: دبً

دبً

يزكز نهسفز

وجهت سياحيت

أرض 
انًهزجاَاث

أَشطت 
ويعارض

جُت نهتسىق

يزكز نألعًال



ِذٌٕت اٌّٙشجبٔبث ٚإٌشبطبث: دبً

األَشطتانًهزجاَاث

ِٙشجبْ دبً ٌٍخغٛق•

ِٙشجبْ دبً ٌألغزٌت•

ِفبجآث اٌصٍف فً دبً•

انًعارض
2020إكسبو •

زائر في  63000)جلف فود •

2012)

5بغ•

زائر في  17000)جايتكس •

2013)

معرض الصحة العربي •
(2013زائر في  76000)

ِؼشض دبً ٌٍطٍشاْ•

األٔشطت اٌشٌبضٍت•

اٌّؤحّشاث•



ححذٌبث عالِت اٌغزاء اٌشئٍغٍت

حٕٛع . 3

ِخذاًٌٚ 

األغزٌت

صٌبدة ػذد . 1

اٌضٚاس

عدد . 2

المؤسسات 
الغذائٌة

4 .90 %

أغزٌت 

ِغخٛسدة 



عالِت اٌغزاء فً دبً

سالمة الغذاء هً أولوٌة بالنسبة لحكومة دبً•

ٌستطٌع الزوار والمقٌمون أن ٌأكلوا فً دبً من غٌر أن •

ٌقلقوا حول سالمة الغذاء

الرٌادة فً المنطقة•



"فً عببق اٌخٍّض ٌٍظ ٕ٘بن خظ ٌٍٕٙبٌت " 

حفظه هللا و رعاه -صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 



اٌغببق إٌى اٌخٍّض فً ِجبي عالِت األغزٌت

ٔحٓ فً عببق ٌٍخفٛق فً عالِت •
اٌغزاء، ٚفً ٘زا اٌغببق، ٔخؼشض 

دائّب ٌخحذٌبث جذٌذة

 

ٌّٛاجٙت ٘زٖ اٌخحذٌبث ػٍٍٕب أْ •
ٔخبغ ِٕب٘ج جذٌذة فً إداسة عالِت 

اٌغزاء حخّبشى ِغ االوخشبفبث 
اٌؼٍٍّت اٌجذٌذة، ٚفً اٌٛلج ٔفغٗ 

حىْٛ ِشٔت بّب فٍٗ اٌىفبٌت ِغ 
اٌصٕبػت اٌغزائٍت



إداسة عالِت اٌغزاء اٌّبٍٕت ػٍى ححًٍٍ اٌّخبطش

َظاو استيزاد 

وإعادة تصذيز 

األغذيت

أَظًت إنكتزوَيت 

يبُيت عهى تحهيم 

انًخاطز

أخذ العينات 

المبني على 
تحليل المخاطر

تسجيم انًُتجاث
َظاو انتفتيش 

انًبُي عهى 

تحهيم انًخاطز



اٌّجبالث األسبؼت اٌشئٍغٍت

تغٌٌر دور المفتشٌن1.

إتباع نهج مبنً على نظام إلدارة سالمة الغذاء2.

تطبٌق البرامج االستباقٌة بفاعلٌة 3.

نشر ثقافة سالمة الغذاء4.



حغٍٍش دٚس اٌّفخشٍٓ -1



هدفنا األول هو منع حاالت التسمم الغذائً•

التحقق من المطابقة خالل التفتٌش•

اٌخفخٍش ػٍى األغزٌت



دٚس ِفخشً األغزٌت

.  دور مفتش األغذٌة مركزي فً نظام سالمة أغذٌة حدٌث وفعال•

دور المفتش األساسً كان دائما التحقق من امتثال الصناعة مع •

متطلبات الجهات الرقابٌة

ركزت طرق التفتٌش فً الماضً على البٌئة وعلى التحقق من  •

المنتج النهائً

نحن جٌدون فً تحدٌد المشاكل، •

ونحن بحاجة لنصبح أفضل فً اقتراح الحلول 



دٚس ِفخشً األغزٌت

تحصٌل مهارات جدٌدة، وفهم  -على مفتشً األغذٌة من الٌوم وصاعدا  •

العلوم والتكنولوجٌات ذات الصلة بشكل أفضل، والتدرٌب المستمر 

.  على أدوات إدارة المعلومات الحدٌثة ألداء عملهم

كما علٌهم االعتماد على مناهج علمٌة أكثر تطورا  مبنٌة على تحلٌل •
HACCPالمخاطر المعتمدة على أنظمة مثل نظام تحلٌل المخاطر ال



دٚس ِفخشً األغزٌت

ٌجب أن نكون قادرٌن على التعرف على المؤسسات الغذائٌة التً ٌحتمل 

أن ٌكون لدٌها قضاٌا متعلقة بسالمة األغذٌة والحفاظ على المؤسسات 

الغذائٌة على الطرٌق الصحٌح



دٚس ِفخشً األغزٌت

سوف ٌكون تركٌز عملٌات التفتٌش على الممارسات ذات المخاطر •
العالٌة مثل التحكم بدرجات الحرارة

سٌتم التركٌز على الوقاٌة •



إٌٙج اٌّؼخّذ ػٍى أٔظّت عالِت األغزٌت. 2 



ِٓ ٌضّٓ عالِت اٌغزاء؟

اٌصٕبػبث اٌغزائٍت
ِذٌش اٌّؤعغت اٌغزائٍت / اٌّبٌه •

(PIC) 
اٌشًء "إٌبط إٌى اٌمٍبَ ةًٌٍّ -

إرا ِب حٛفشث ٌذٌُٙ " اٌصحٍح

األدٚاث اٌصحٍحت 

: ِخذاٌٚٛ األغزٌت•

اٌخمذٌش اٌشخصً ِغ حٛفش  -

إجشاءاث اٌغالِت اٌغزائٍت شًء 

أعبعً ٌضّبْ عالِت األغزٌت 

ٔظبَ إداسة اٌغالِت اٌغزائٍت•

عملٌات التفتٌش
 4)ساعات من التفتٌش فً السنة  4•

عملٌات تفتٌش مع ساعة واحدة لكل 

(منهما

تعمل المؤسسات الغذائٌة أكثر من •

ٌوما  360ساعة فً الٌوم لمدة  10

فً السنة

٪ 0.109ٌرى المفتش المؤسسة ل •

من ساعات عملها



إٌٙج اٌخمٍٍذي فً عالِت األغزٌت

( اتخاذ اإلجراءات بعد حصول المشاكل)أكثر تفاعلً •

ال ٌمنع مشاكل سالمة األغذٌة •

(ٌجلب سمعة سٌئة)طرٌقة مكلفة للتعلم •



إٌٙج اٌّبًٕ ػٍى األٔظّت ٌٍٛلبٌت ِٓ اٌّشبوً 

ِٕٚؼٙب لبً حصٌٛٙب
إٌٙج اٌّبًٕ ػٍى األٔظّت ٌؼًٕ أْ أٌٚئه •

اٌزٌٓ ٌذٌُٙ اٌّغؤٌٍٚت اٌشئٍغٍت ػٓ 

عالِت األغزٌت اٌخً ٌٕخجٛٔٙب أٚ ٌبٍؼٛٔٙب 

ِٕخجً اٌّٛاد اٌغزائٍت، اٌّصٕؼٍٓ : أي–

ٌٕفزْٚ بشاِج ٚلبئٍت  -ٚاٌّغخٛسدٌٓ 

ٌخحذٌذ ِخبطش اٌغالِت اٌغزائٍت ٚاٌشلببت 

.  ػٍٍٙب

: ِثبي ػٍى إٌٙج اٌّبًٕ ػٍى األٔظّت •

ٔظبَ ححًٍٍ اٌّخبطش ٚٔمبط اٌخحىُ 

(HACCP)اٌحشجت 



إٌٙج اٌّبًٕ ػٍى األٔظّت ٌٍٛلبٌت ِٓ اٌّشبوً  

ِٕٚؼٙب لبً حصٌٛٙب

حشجغ إداسة اٌشلببت اٌغزائٍت اٌصٕبػت ػٍى اعخخذاَ ِّبسعبث إلداسة •

.اٌّخبطش ِبٍٕت ػٍى أعبط ػًٍّ ٌخمًٍٍ ِخبطش عالِت األغزٌت

دٚسٔب فً إداسة اٌشلببت اٌغزائٍت ٘ٛ اٌخحمك•

.ِٓ حطبٍك اٌصٕبػت ٌٙزٖ اٌبشاِج 



إٌٙج اٌّبًٕ ػٍى األٔظّت ٌٍٛلبٌت ِٓ اٌّشبوً  

ِٕٚؼٙب لبً حصٌٛٙب

ػِّٛب، ٘زا إٌٙج ٘ٛ أوثش صشاِت ٌٚٛفش ٔخبئج أفضً فً عالِت •

األغزٌت ِٓ خالي اٌخشوٍض ػٍى ِٕغ اٌّشبوً لبً حذٚثٙب



إٌٙج اٌّبًٕ ػٍى األٔظّت ٌٍٛلبٌت ِٓ اٌّشبوً  

ِٕٚؼٙب لبً حصٌٛٙب

مناقشة أولٌة مع المشغلٌن تحتوي على إجراءات آمنة  لتداول األغذٌة •

(المشغل" تعلٌم)"

على المشغلٌن تعلم كٌفٌة التعامل مع إجراءات سالمة الغذاء فً  •

مؤسساتهم



إٌٙج اٌّبًٕ ػٍى األٔظّت ٌٍٛلبٌت ِٓ اٌّشبوً  

ِٕٚؼٙب لبً حصٌٛٙب

ً٘ إٌضاٍِت ٌٍفٕبدق ِٚشافك   HACCPحبٌٍبً األٔظّت اٌمبئّت ػٍى اي  •

خذِبث اٌّطبػُ اٌىبٍشة ٚاٌّصبٔغ

عٍخُ إٌضاَ ِؤعغبث اٌخذِبث اٌغزائٍت بخطبٍك أٔظّت لبئّت ػٍى اي  •

HACCP  ًِٕبعبت ٌؼٍٍّبحٙب لبEXPO 2020



HACCPاٌخٕفٍز اٌفؼبي ٌٍبشاِج االعخببلٍت ًٌ. 3



HACCPاٌخٕفٍز ٌٍبشاِج االعخببلٍت ًٌ

تصًيى 

ويخطظ 

أفضم

معرفة 

وممارسات 
أفضل

تىاصم أفضم



HACCPاٌخٕفٍز ٌٍبشاِج االعخببلٍت ًٌ

التركيز على تطبيق نظام سالمة الغذاء الصادر عن بلدية دبي



حؼضٌض ثمبفت عالِت اٌغزاء. 4



حؼضٌض ثمبفت عالِت اٌغزاء

المطلوب إعالم المستهلكٌن عن المؤسسات الجٌدة والتً تبذل 
الجهد المطلوب لاللتزام بالمتطلبات



حؼضٌض ثمبفت عالِت اٌغزاء

ٌوجد برامج خاصة بالمؤسسات ذات المستوى المتدنً كبرنامج 
عٌادة سالمة الغذاء



غذاء سليم للجميع 

سالمة الغذاء جزء أساسي من الصحة العامة 

مفهوم المسئولية المشتركة 

والتشريعات الغذائية القوانين

إدارة المخاطر

التدريب والتأهيل والتوعية

رصد األمراض

حمالت التوعية 

مشاركة المجتمع 

شراء انتقائي ومسئول 

النظافة الجيدة والتداول الجيد 

لألغذية في المنزل

المناسبة استخدام العمليات والتقنيات

(  المشرف الصحي)تدريب المدراء 

الغذاء ومتداولي

وتوعية المستهلك البطاقة الغذائية

on HACCP أنظمة إدارة سالمة

,GHP، الهاسبللغذاء المبنية على 
GMP

بلدية دبي الصناعة الغذائية المستهلكين 




