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.1شــهادة نظــام تحليــل المخاطــر ونقــاط التحكــم
الحرجــة Hazard Analysis Critical Control
)Points (HACCP
.2شهــــــــــــادة المواصفــــــــــــات القياسيـــــــــــــة أيــــــــــــزو
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ماهو نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم

الحرجة ()HACCP

•يمثــل نظــام الهاســب مفهومــا علميــا لضمــان
ســامة الغــذاء مــن خــال التعــرف علــى مــدى
التقييــم و الســيطرة علــى المخاطــر التــي لهــا تأثيــر
علــى ســامة الغــذاء فــي كافــة مراحــل السلســلة
الغذائيــة.
•يعتبــر نظــام الهاســب  HACCPنظــام وقائــي مــن
المخاطــر التــي تهــدد ســامة الغــذاء (بيولوجيــة –
كيميائيــة – فيزيائيــة) وليــس نظــام فحــص محــدد
لجــودة المنتــج إال إذا تعلقــت بســامة الغــذاء.
•يوفــر نظــام الهاســب  HACCPفرصــة لرفــع كفــاءة
عمليــة الرقابــة لمفتشــي األغذيــة للحصــول علــى
صــورة كاملــة و دقيقــة لعمليــات اإلنتــاج النــه
يتطلــب نظــام لحفــظ الســجالت الــذي يوفــر طريقــا
لمراجعــة الوثائــق حســب التواريــخ.

يتكون نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم

الحرجة( )HACCPمن مرحلتين:

•تحليل مصدر الخطر 		 Hazard Analysis
وهــو األســلوب المســتخدم للتعــرف علــى أماكــن
الخطــورة المحتملــة والظــروف المؤديــة لتواجدهــا
فــي الغــذاء .يقــوم هــذا التحليــل بتقييــم حــدة الخطــر
ودرجتــة وإحتمــال حدوثــة.
•نقاط التحكم الحرجة Critical Control Points
هــي خطــوه تصنيعيــة مــن خطــوات اإلنتــاج يجــب
وضعهــا تحــت الســيطرة والمراقبــة بإســتمرار
لضمــان التحكــم فــي العمليــة التصنيعيــة ،وإذا
خرجــت عــن حــدود التحكــم يحتمــل وقــوع خطــر علــى
صحــة المســتهلك.
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القواعد السبع إلدارة سالمة الغذاء

ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة
إجراء تحليل المخاطر | Hazard Analysis

تحديد نقاط التحكم الحرجة | Critical Control Points
تعيين الحدود الحرجة | Critical Limits

طرق للرصد | Procedure to Monitor

إجراءات تصحيحية | Corrective Actions

نظام للتدقيق | Verification

نظام للتوثيق | Documentation

فوائد الحصول على شهادات سالمة الغذاء
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ضمان سالمة وأمان المواد الغذائية
اإللتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمصانع األغذية
زيادة الربحية عن طريق ترشيد اإلنفاق
رفع وعي العاملين في مجال الصناعات الغذائية
توســيع قاعــدة تبــادل المعلومــات و زيــادة تبــادل الخبــرات بيــن الشــركات المطبقــة
لنظــام  HACCPوذلــك لتحقيــق أعلــى معــدالت الجــودة
إتاحــة الفرصــة للتدريــب المســتمر لموظفــي الرقابــة علــى األغذيــة والعامليــن بمجــال
الصناعــات الغذائيــة

الجهات التي تحتاج إلى االعتماد

طريق الحصول على

المزارع
مصانع التمور
مصانع مواد التعبئة والتغليف
جهات تقديم خدمات نقل وتخزين
المواد الغذائية
منتجو أعالف الحيوانات واألسمدة

زيارة الموقع اإللكتروني للمركز
الوطني للنخيل والتمور بوابة
الجودة
تعبأة النموذج الخاص بطلب
الشهادة
زيارة المزرعة وتحليل الفجوات
زيارة فريق التفتيش النهائي
منح الشهادة

بشأن ادارة سالمة الغذاء

الشهادات

