
التطبٌق األمثل لمواصفات األغذٌة ضمان 

انسٌابٌة التجارة البٌنٌة

دراسة واقع المنطقة

بشٌر حسن ٌوسف

خبٌر سالمة أغذٌة
بلدٌة دبً



هذي المحاضزة قد تحتوي على عباراث واقدة 

للجهاث الزقابٍت، لذا وزجو ممه ٌختلف مع هذا 

الطزح أن ٌتأكد أن هدفىا هو تطوٌز إجزاءاتىا 

بىهج علمً سلٍم حتى ال وتخلف عه الزكب 



هل توجد منطقة فً العالم ترفض وتتلف أغذٌة بشكل غٌر منطقً مثل منطقتنا؟؟



أفضل الممارسات أم أسوأ الممارسات

بٌع المواصفات

حرمان الجهات المعنٌة من التشرٌعات

مقارنة الكسب المادي باألضرار



انتزكيز عهى يخانفاث بسيطت وغيز يُطقيت يبعذَا عٍ 

انتعايم يع انًخاطز انحقيقيت

المفتش مبسوط أنه وجد مخالفة بينما : ظاهرة)

مصدر الخطر موجود ويعيث في المنتج أو في 
!!(المؤسسة فساداً أو ضرراً 



عٌنك فً الفٌل وتطعن فً ظله
مثل سودانً
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!!هم َحارب في يعزكت خاسزة

كيشىثدوٌ 

Don Quixote



تطبٌق المواصفات



صالحٌة األغذٌة



فترة الصالحٌة عادة 
تحدد الفترة التً 
ٌحتفظ فٌها المنتج 
الغذائً بصفات 

الجودة خالل التخزٌن



العوامل التً 
تؤثر على فترة 

الصالحٌة

التغٌٌرات الكٌمٌائٌة 
تنتج عنها تغٌرات 
فً النكهة، اللون، 
وفقدان أو تغٌر 
المكونات الغذائٌة

الضوء

اكتساب الرطوبة/ فقد 

التغٌر فً درجات 
الحرارة

عوامل متفرقة مثل 
أثر الحشرات 

والقوارض

اكتساب المنتج 
لروائح عند تخزٌنه 

قرب مواد ذات 
رائحة نفاذة

صالحيت األغذيت



صالحيت األغذيت



:الغذائية الرقابة في أساسيين مفهومين بين تفرق لم

food) السالمة معايير -1  safety criteria) تعرف والتي 

 في للتداول الغذائية المادة قبول مدى تحدد الذي المعايير بأنها

األسواق

process) التصنيعية العملية وجودة كفاءة مؤشرات-2
hygiene criteria)

الالئحة الفنٌة المٌكروبٌة



الالئحة 
الفنٌة 

المٌكروبٌة

ُتجرى العدٌد من الفحوص المخبرٌة 
على أعداد هائلة من األغذٌة مما 
ٌؤدي إلهدار موارد مالٌة وبشرٌة 

كبٌرة

غٌر مبٌنة على تقٌٌم 
جٌد لمخاطر المنتجات 
مما ٌؤدي لضبابٌة 
.فً الرؤٌة الرقابٌة

رفض العدٌد من العٌنات بناًء على معاٌٌر 
التصنٌع ٌهدر كمٌات هائلة من األغذٌة بناًء 

على فحص معاٌٌر غٌر مطلوبة بالنسبة 
للجهات الرقابٌة

المواصفة الحالٌة : مثال
 40تسمح بوجود نسبة 

من الدجاج المبرد % 
.  بالسالمونٌالالملوث 
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تعدٌل الالئحت أمز حتمً



.درهم 1,160,000=   2320   * 500(= قبل تعدٌل المواصفة) التكلفة اإلجمالٌة لفحص  عٌنات البهارات 

 232,000=   2320*100(= فحص السالمونٌالبعد تعدٌل المواصفة) التكلفة اإلجمالٌة لفحص  عٌنات البهارات

.درهم

درهم بالعام  232,000=  4. / درهم 928000=   232000 -1160000= التكلفة المتوقع توفٌرها

:تكالٌف أخرى

( .وقت الموظف ، األدوات المستخدمة ، سٌارات العٌنات، الخ) تكالٌف جمع العٌنات من قبل وحدة العٌنات 1.

.تقلٌل وقت اإلفراج عن الشحنة 2.

(. Further Action) الوقت الالزم لدراسة الحاالت المحولة. 3

.سعر المادة الخام الالزمة للفحص. 4



تقسٌم الالئحة إلى 
الئحة إلزامٌة 

ومواصفة 
اختٌارٌة

ُتحدث الالئحة الفنٌة والمواصفة 
االختٌارٌة إذا وردت معلومات علمٌة 

تستوجب نقل أي من المعاٌٌر من 
الالئحة الفنٌة إلى المواصفة 

.  االختٌارٌة وبالعكس

ُتعنى الالئحة الفنٌة اإللزامٌة 
بسالمة المنتج الغذائً عبر 
فحص المعاٌٌر التً ٌمكن 
تسبب ضرراً مباشراً على 

المستهلك

توعٌة المصانع والمؤسسات الغذائٌة 
المعنٌة وتدرٌبها لفهم الالئحة الفنٌة 

والمواصفة االختٌارٌة

ُتعنى المواصفة االختٌارٌة 
بمتطلبات التصنٌع وقٌاس 
كفاءة العملٌات الصحٌة 
.وممارسات التصنٌع الجٌد



يخانفاث انبطاقت انغذائيت

عدم وجود الترجمة للغة العربٌة•

تارٌخ اإلنتاج موجود على العبوة الخارجٌة وغٌر موجود بالعبوات •
المفردة

أخطاء بالترجمة للغة العربٌة•

أخطاء فً طباعة التوارٌخ•

أخطاء فً تسمٌة المنتج أو نقص بعض المعلومات المطلوبة•



مىتجاث جدٌدة



هم َزفض هذا انًُتح؟؟



حلول

المسئولٌة 
المشتركة

أفضل 
الممارسات 

اإلفراج 
المشروط

الرقابة 
بالمصدر



غذاء آمن للجميع

تطبٌق منطقً للمواصفات دون إعاقة انسٌابٌة التجارة

مبدأ المسئولية المشتركة

التشرٌعات والمواصفات بكافة  توفٌر

السبل

التشرٌعات بشفافٌة ومنطقٌة تطبٌق

إدارة المخاطر

التدرٌب واالستشارات

على المعلومة من  الحصول

المصادر الرسمٌة

السلٌمة الفطرة

الصحٌة   تطبٌق الممارسات

السلٌمة فً المنزل وأثناء التسوق

مع األجهزة الرقابٌة التواصل

المواصفات  إعدادفي  المساهمة

والتشريعات

 ومتعامليالمشرفين الصحيين  تدريب

األغذية

تقنيات وعمليات صحيحة استخدام

نظم إدارة سالمة األغذية تطبيق

الجهة الرقابٌة المؤسسات الغذائٌة المستهلك



اعتماد مختبرات بالمصدر 

اعتماد تقٌٌم المنتجات من دول المصدر

التواصل مع األجهزة الرقابٌة بالدول المصدرة لألغذٌة

إنشاء قاعدة بٌانات بكمٌات األغذٌة المستوردة حسب الدول

التواصل مع المصدر
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نقل التحكم 
االستراتٌجً 

لمنشأ 
األغذٌة

المؤتمرات 
مؤتمر دبً )

العالمً لسالمة 
(األغذٌة

التواصل مع المنشأ

البعثات التجارٌة•

القنصلٌات•

الجمعٌات التجارٌة•

المعارض

المشرف الصحً 
فً مؤسسات 
تجارة األغذٌة





اإلفزاج انًشزوط



توعية الشركات بضرورة 
االلتزام

عدم تعريض المستهلك ألي 
خطر

ليس ذريعة للمؤسسات لتكرار 
نفس المخالفات

حل منهجي تقوم به أجهزة 
الرقابة الغذائية للتعامل مع 

بعض الحاالت الخاصة

اإلفراج المشروط



أيثهت عٍ اإلفزاج انًشزوط

التموين الغذائي•

التصنيع•

إفراج ألقسام محددة بمتاجر معينة•

إفراج الستخدامات محددة•

تموين السفن•



بعض األغذيت انتي يتى رفضها نعذو وخىد يىاصفاث نها

الدجاج الطري•

(القشدة)منتجات ٌستبدل فٌها الدهن الحٌوانً بدهن نباتً •

واألعشاب المنكهاتعسل المضاف له بعض •

(غٌر معامل معاملة التعلٌب)مخلل معبأ فً علب •

أغذٌة قلٌلة الملح أو الحموضة•



هل ٌمكن 
اإلفراج عن 
هذه المنتجات 

 بها هالبينوشطة 
نسبة ملح أو 
حموضة أقل

أجبان ملوثة 
بالكوليفورم

مياه غير 
مستوفية لدرجة 

pH الـ

دجاج مجمد أو 
طازج ملوث 
بالسالمونيال



معاٌٌر 
الكودكس

معٌار السالمة هو المعٌار 
الذي ٌحدد مدى قبول المادة 
الغذائٌة للتداول فً األسواق

ال ٌتم تطبٌق معٌار 
السالمة  على 

المنتجات المتداولة 
باألسواق

معٌار الشروط الصحٌة 
للعملٌة التصنٌعٌة ٌحدد مقدار 
التلوث الذي إن تم تجاوزه 
ٌجب القٌام باإلجراءات 

التصحٌحٌة الالزمة 

معٌار الشروط الصحٌة 
للعملٌة التصنٌعٌة هو 

المعٌار الذي ٌحدد مدى 
قبول فعالٌة العملٌة 

التصنٌعٌة



 1997-21وثيقت انكىدكس )يبادئ إعذاد وتطبيق انًعاييز انًيكزوبيت نألغذيت 

حالة عدم استٌفاء المعاٌٌر المٌكروبٌة، وبناًء على تقٌٌم المخاطر على المستهلك، وبناًء على موقع المنتج فً السلسلة  فً
الغذائٌة ونوع المنتج، ٌمكن اتخاذ إجراءات رقابٌة تشمل إعادة فرز المنتج، إعادة تصنٌعه، رفضه أو إتالفه، أو دراسة الحال 

التخاذ أي إجراءات أخرى

تطبق المعاٌٌر المٌكروبٌة على المنتجات أو فحصها فً أي نقطة من السلسلة الغذائٌة فً حال عدم وجود أدوات أخرى وعندما 
تعمل هذه المعاٌٌر على تحسٌن مستوى حماٌة المستهلك

ٌمكن استخدام المعاٌٌر المٌكروبٌة للتأكد من استٌفاء المنتج لهذه المعاٌٌر

التطبٌق من قبل الجهات الرقابٌة 3-1



انقىاَيٍ األوروبيت

المعتمد من قبل السلطات الرقابٌة الهاسبٌجب تحدٌد هذا فً اإلجراءات المذكورة فً نظام 

ٌمكن استخدام المنتج لغرض آخر غٌر الغرض األساسً شرٌطة أال ٌشكل هذا االستخدام أي خطر على الصحة العامة 
أو صحة الحٌوان

ٌجب أال تتم إعادة التصنٌع بواسطة محالت التجزئة

عند فحص معاٌٌر سالمة األغذٌة المحددة فً الوثٌقة ٌجب سحب المنتجات من األسواق، ولكن إذا لم ٌتم توزٌع هذه 
المنتجات على محال التجزئة، ٌمكن إعادة تصنٌعها بطرٌقة تقضً على مصدر الخطر الذي تم اكتشافه فً المنتج

:لألغذٌة ما ٌلً المٌكروبٌولوجٌةوالمتعلقة بالمعاٌٌر  2007من المفوضٌة األوروبٌة لعام  2-7ورد فً الفقرة 



هتعاوٌ انخهيدينهزقابت عهى األغذيت انًستىردة نًدهس آنياث تطبيق انذنيم انخهيدي ن

إعادة تصدٌر اإلرسالٌة 

إتالف اإلرسالٌة تحت إشراف السلطة المختصة

. إعادة تهٌئة اإلرسالٌة ألغراض غٌر االستهالك اآلدمً بعد موافقة الجهة المعنٌة ذات العالقة حٌث ٌتم إعادة التهٌئة تحت إشرافها

إعادة تهٌئة اإلرسالٌة وذلك بهدف مطابقتها مع اللوائح الفنٌة الخلٌجٌة ذات الصلة

.إعادة الفحص المخبري

.بلد المصدر تدعم مطابقة المنتج/ الموردة أو من الجهات الرسمٌة فً بلد المنشأ/معلومات إضافٌة من المنشأة الغذائٌة المصنعة

على  - المختصةبعد رفض اإلرسالٌة ٌتم إصدار إشعار رفض رسمً ٌنص على األسباب الموجبة للرفض، وٌحق للمستورد خالل مدة تحددها الجهة 
:طلب ما ٌلً -التكالٌف اإلدارٌة والمالٌة المترتبة علٌها ٌتحمل المستورد كامل النفقات وأن 



....سؤال في يؤتًز األيٍ انغذائي انشهز انًاضي عٍ أٌ دبي يتساههت

دبي تطبق يبادئ تقييى انًخاطز دوٌ تعزيض انًستههك نخطز 



...هم هذا هى انذور األساسي اندهاث انزقابيت



يٍ يذفع ثًٍ عذو انتطبيق انسهيى نهًىاصفاث 
وانتشزيعاث؟؟؟





َتائح عذو تقييى يخاطز انًخانفاث انتي يًكٍ تعذيهها

إهدار النعمة•

العبء البٌئً جراء •
إتالف المنتجات التً 

ٌمكن تعدٌل 
مخالفاتها

الوقوف أمام تطور •
الصناعات الغذائٌة 

وإنتاج أصناف 
مبتكرة من المنتجات 

الجدٌدة

إعاقة انسٌابٌة •
التجارة

زٌادة أسعار المواد •
الغذائٌة



نتز 70نتز 13
نتز 200

نتز 2,400
نتز 184 نتز 16,000



   



!لكم الشكر الجزٌل


