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دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
الغذائية والمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

الغرض من الدليل:
دليــل إجــراءات الرقابــة والتفتيــش هــو مجموعــة مــن األنشــطة واألعمــال ذات الصلــة
بالرقابــة الصحيــة ،والتــي توفــر للمراقــب الصحــي آليــات العمــل وخطــوات التنفيــذ
وأســلوب األداء لمختلــف عمليــات الرقابــة الصحيــة .وتهــدف هــذه اإلجــراءات إلــى:
•توحيد إجراءات التفتيش والرقابة وتحقيق االستدامة في العمل.
•القضاء على السلوكيات المخالفة لألنظمة واللوائح واالشتراطات.
•الشــفافية والوضــوح فــي إجــراءات التفتيــش والرقابــة مــع األطــراف المتعلقــة
باإلجــراءات (أصحــاب العمــل والعامليــن).
•رسم أسلوب أداء العمل الرقابي وسير عمليات التفتيش والرقابة وتوثيقها.
•تسهيل وضع مؤشرات قياس األداء في إجراءات الرقابة والتفتيش.

مجال التطبيق:
تطبــق اإلجــراءات الــواردة فــي هــذا الدليــل علــى جميــع ممارســات وأنشــطة الرقابــة
الصحيــة والتفتيــش علــى المنشــآت الغذائيــة والمنشــآت ذات العالقــة بالصحــة العامــة
داخــل المــدن الصناعيــة.
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المسئولية:
الدور

المسمى الوظيفي
مدير الفرع

تنفيذ ما ورد في الدليل

مدير المدينة الصناعية
رئيس شعبة الصحة والبيئة
المراقب الصحي
مدير قسم الصحة والبيئة

إعداد الدليل وتطويره

مدير مشاريع الصحة والبيئة
مسؤول الصحة والبيئة

التعاريف:
الرقابة الصحية
هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات الميدانيــة والمكتبيــة الهــدف منهــا حمايــة المســتهلك
وضمــان تقديــم الخدمــات الغذائيــة لــه بأفضــل الطــرق ،والتحقــق مــن ســامة المــواد
الغذائيــة وصالحيتهــا لالســتهالك اآلدمــي ومطابقتهــا للمواصفــات ،والتأكــد مــن
صالحيــة أماكــن تحضيــر األغذيــة وتصنيعهــا ومواقــع العــرض ووســائل التوزيــع والنقــل،
وكذلــك التأكــد مــن ســامة العامليــن فــي هــذا المجــال للتحقــق مــن وصــول الغــذاء إلــى
المســتهلك بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الجــودة والنوعيــة.

المراقب الصحي
هو الشخص المنوط به القيام بأعمال الرقابة الصحية.

شريك مدن
هــو الشــخص صاحــب رخصــة النشــاط الصــادرة باســمه أو الشــخص المــوكل باإلشــراف علــى
إدارة نشــاط المنشأة.
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األنظمة والتشريعات
مجموعــة األطــر القانونيــة الصــادرة مــن «مــدن» ومــن الجهــات الرســمية ذات العالقــة
التــي يســتند إليهــا عمــل الرقابــة الصحيــة والتفتيــش علــى المنشــآت الغذائيــة وذات
العالقــة بالصحــة العامــة.

االشتراطات الصحية
مجموعــة مــن الضوابــط الواجــب توافرهــا فــي المحــات التــي لهــا عالقــة بالصحــة
العامــة .وتنقســم هــذه االشــتراطات إلــى قســمين ،همــا االشــتراطات الصحيــة العامــة
لجميــع المحــات ،واالشــتراطات الصحيــة الخاصــة لــكل نــوع مــن أنشــطة هــذه المحــات.

االشتراطات العامة
مجموعــة االشــتراطات التــي حصــل صاحــب المنشــأة بمقتضاهــا علــى ترخيــص تشــغيل
المنشــأة ومزاولــة عملهــا بحيــث تكــون جاهــزة للتشــغيل.

االشتراطات الخاصة
مجموعــة مــن الضوابــط التــي يجــب توافرهــا فــي المنشــآت الغذائيــة أو التــي لهــا عالقــة
بالصحــة العامــة أثنــاء التشــغيل واإلنتاج.

الترخيص
وثيقــة خاصــة بالنشــاط تصــدر عــن إدارة المدينــة الصناعيــة المختصــة ،تجيــز التشــغيل
ومزاولــة العمــل (النشــاط) بعــد اســتيفاء جميــع االشــتراطات المطلوبــة .ويســري
الترخيــص لمــدة زمنيــة محــددة (ســنة واحــدة) يلــزم تجديــده بعدهــا.

الشهادة الصحية
هــي وثيقــة (بطاقــة) تصــدر عــن إدارة المدينــة الصناعيــة المختصــة ،تفيــد خلــو متــداول
األغذيــة أو العامــل فــي المنشــآت ذات العالقــة بالصحــة العامــة مــن األمــراض المعديــة
وعــدم حملــه لجراثيمهــا .وتصــدر الشــهادة الصحيــة للعامــل بعــد اجــراءه للفحوصــات
الطبيــة وتحصينــه ضــد بعــض األمــراض وكذلــك بعــد حصولــه علــى البرنامــج التثقيفــي عــن
ســامة الغــذاء والصحــة العامــة .وتكــون مــدة صالحيــة الشــهادة الصحيــة ســنة واحــدة
تجــدد فــور انتهائهــا.

دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
الغذائية والمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

5

الفحص الطبي
هــو مجمــوع الفحوصــات والتحاليــل المطلــوب مــن متــداول األغذيــة إجراؤهــا فــي
الوحــدات والمراكــز الصحيــة والمستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة أو فــي العيــادات
والمســتوصفات والمستشــفيات الخاصــة المصــرح لهــا بذلــك مــن قبــل وزارة الصحــة
والمعتمــدة مــن “مــدن”.

الزيارة الدورية
ـبقا وفــق الخطــة الشــهرية لزيــارة المنشــآت ،والتــي كانــت
هــي الزيــارة المجدولــة مسـ ً
نتيجــة آخــر زيــارة لهــا أنهــا مســتوفية لكامــل االشــتراطات الصحيــة العامــة والخاصــة،
ويتــم مــن خاللهــا فحــص كامــل المنشــأة وفــق متطلبــات التشــغيل العامــة والخاصــة
لــكل نشــاط والموضحــة فــي األدلــة التشــغيلية .وال يتــم إطــاق مســمى الزيــارة الدورية
علــى نــوع الزيــارة للمنشــأة فــي حــال وجود مالحظات ســابقة تســتدعي متابعــة إجراءات
تصحيحيــة.

زيارة المتابعة
زمنيــا بنــاء علــى نتيجــة الزيــارة الســابقة ،ســواء أكانــت دوريــة
هــي الزيــارة المخطــط لهــا
ً
أو متابعــة متتاليــة أو شــكوى أو متابعــة إصــدار ترخيــص جديــد أو ســحب عينات أو متابعة
إجــراءات نتائــج العينــات الســابقة ،والتــي يتــم مــن خاللهــا التركيــز علــى المالحظــات
الســابقة ،وكذلــك فحــص كامــل المنشــأة وفــق متطلبــات التشــغيل العامــة والخاصــة
لــكل نشــاط ،والموضحــة فــي األدلــة التشــغيلية.

الزيارة بناء على شكوى
زمنيــا ،وتتــم بنــاء علــى ورود شــكوى نظاميــة،
هــي فــي العــادة زيــارة غيــر مخطــط لهــا
ً
ويكــون فحواهــا فــي نطــاق مهــام شــعبة الصحــة والبيئــة فــي المدينــة الصناعيــة
ومســؤولياتها .ويتــم التعامــل مــع الشــكاوى بســرية إلــى حيــن التحقــق مــن حيثياتهــا.

الغذاء
مجموع األطعمة والمشروبات القابلة لألكل أو الشرب ما عدا الدواء.

التسمم الغذائي
حالــة مرضيــة حــادة تنشــأ عــن تنــاول طعــام ملــوث بأحــد مســببات التســمم الغذائــي
(ميكروبــات أو ســمومها – عناصــر معدنيــة ســامة – مبيــدات حشــرية – ملوثــات
كيميائيــة).
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تداول األغذية
نقــل المــواد الغذائيــة أو اســتالمها أو تجهيزهــا أو تحضيرهــا أو تقديمهــا أو تخزينهــا أو
عرضهــا بقصــد البيــع.

متداول األغذية
أي شــخص يتعامــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع األغذيــة المعبــأة أو غيــر المعبــأة
أو مــع المعــدات أو األدوات الغذائيــة أو مــع األســطح المالمســة لألغذيــة .وبذلــك يكــون
مطالبــا باالمتثــال لتطبيــق شــروط ســامة األغذيــة.
ً

الغذاء اآلمن
الغــذاء الخالــي مــن العيــوب ،وغيــر الملــوث باألحيــاء الدقيقــة الممرضــة أو ســمومها
التــي تفرزهــا ،والخالــي مــن الحشــرات أو أجزائهــا ،والمحتفــظ بجميــع خواصــه الحســية
والظاهريــة وبكامــل قيمتــه الغذائيــة.

سالمة األغذية
طبقــا
ضمــان أال تتســبب األغذيــة فــي اإلضــرار بالمســتهلك عنــد إعدادهــا أو تناولهــا
ً
لالســتخدام المقصــود منهــا.

صالحية األغذية
طبقا لالستخدام المقصود منها.
ضمان أن تكون األغذية مقبولة لالستخدام اآلدمي
ً

فترة الصالحية
ـاغا
هــي الفتــرة الزمنيــة التــى يحتفــظ فيهــا المنتــج بصفاتــه ويظــل حتــى نهايتهــا مستسـ ً
وصالحــا للتســويق واالســتهالك اآلدمــي ،وذلــك تحــت الظــروف المحــددة
ومقبــوالً
ً
للتعبئــة والنقــل والتخزيــن.

سحب العينات الغذائية وجمعها
التحصــل علــى كميــة معقولــة (وفــق المحــدد فــي المواصفــة الخليجيــة للحــدود
الميكروبيــة فــي األغذيــة) مــن المــادة الغذائيــة بحيــث تكــون هــذه المــادة ممثلــة
للمــادة األصليــة أو لمجمــوع المــواد المتشــابهة فــي الخصائــص والصفــات والمصنعــة
فــي وقــت محــدد ومــن دفعــة إنتــاج واحــدة بغــرض إجــراء الفحوصــات والتحاليــل المخبريــة
عليهــا.
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الحجز والتحفظ االحترازي
ـررا
وجــود مــواد يشــتبه بأنهــا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الصحــة العامــة أو تشــكل لهــا ضـ ً
بالغــا ،وبأنهــا غيــر صالحــة للتــداول .يقــوم المراقــب الصحــي علــى أثرهــا بوضعهــا فــي
ً
ـدا عــن أعيــن المســتهلكين وال يمكنهــم الوصــول إليهــا ،ووضــع لوحة تبين
مــكان آمــن بعيـ ً
أنهــا مــواد تحــت الحجــز لعــدم التصــرف بهــا ،وعزلهــا عــن بقيــة المــواد األخــرى ،وحصــر
الكميــة والنوعيــة واألرقــام التسلســلية إن وجــدت وتوثيقهــا بالصــور.

المصادرة واإلتالف
وجــود مــواد تــم التأكــد بصــورة علميــة مــن أنهــا تؤثــر بشــكل مباشــر علــى الصحــة العامــة
بالغــا ،أو مــواد منتهيــة الصالحيــة أو غيــر صالحــة لالســتهالك اآلدمــي
ـررا
ً
أو تشــكل لهــا ضـ ً
بنــاء علــى نتائــج الفحــص الحســي أو قــراءات أجهــزة الفحــص والقيــاس ،أو فــي حــال عــدم
وجــود بطاقــات بيــان للمــواد .يقــوم المراقــب الصحــي علــى أثرهــا بإتــاف هــذه المــواد
عبــر إحــدى الطــرق التاليــة:

تدمير المادة األساسية وإزالتها (بالحرق ،بالدفن في المردم...
إلخ).
تغييــر طبيعــة المــادة األساســية وجعلهــا غيــر صالحــة لالســتخدام الــذي صنعــت مــن أجله
(فتــح المعلبــات وتفريــغ محتواهــا والتخلــص منهــا ،ســكب مــواد مطهــرة ومــواد تنظيــف
عليهــا لتغييــر طبيعتهــا ،تفتيــت المــواد وتكســيرها بالطــرق المناســبة ،إلــخ).

المعايرة
هــي مجموعــة مــن عمليــات القيــاس التــي تتــم تحــت ظــروف محــددة باســتخدام أجهــزة
وأدوات قيــاس مســتندة إلــى المعاييــر الوطنيــة أو الدوليــة التــي تحقــق وحــدات النظام
الدولــي للقيــاس .وتحــدد هــذه العمليــات مــدى دقــة أجهــزة القياس ومالءمتهــا للغرض
طبقــا لمعاييــر
المســتخدمة مــن أجلــه ،ومــدى مطابقتهــا للنظــام الدولــي للقيــاس
ً
دوليــة محــددة .ويتــم تحديــد خصائــص أجهــزة القيــاس وأدواتــه عــن طريــق إيجــاد العالقة
بيــن القيمــة الحقيقيــة والقيمــة المقاســة.

حقيبة المراقب الصحي
مجموعــة مــن األدوات والمعــدات التــي تســاعد المراقــب الصحــي وتســانده أثنــاء قيامــه
بالعمــل (مثــل أجهــزة قيــاس درجــات الحــرارة والرطوبــة ،أجهــزة قيــاس صالحيــة زيــوت
القلــي ،أدوات ســحب العينــات وجمعهــا ...إلــخ) ،باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن النمــاذج
واالســتمارات والمحاضــر؛ ليقــوم بتحريرهــا عنــد اللــزوم (مثــل محضــر أخــذ العينات ،إشــعار
المخالفــات ...إلــخ) ،وذلــك فــي حــال عــدم وجــود النمــاذج اإللكترونيــة.
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دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
الغذائية والمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

المنشآت الغذائية
أي كيــان نظامــي يقــوم بممارســة األنشــطة الغذائيــة مثــل المطاعــم ومحــات الوجبــات
الســريعة ،محــات بيــع اللحــوم والخضــروات ،الســوبرماركت ومــا فــي حكمهــا ،والمتعلقة
بتــداول الغــذاء خــال مراحــل السلســلة الغذائيــة.

المنشآت ذات العالقة بالصحة العامة
أي كيــان نظامــي يقــوم بممارســة األنشــطة ذات العالقــة بالصحــة العامــة مثــل صالونات
الحالقــة ومحــات المغاســل ومحــات العطــارة ومــا فــي حكمها.

دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
الغذائية والمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة
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األنظمة والتشريعات:
1 .1نظام الغذاء السعودي.
2 .2المواصفات والمقاييس السعودية.
وفقــا لنظــام الغــذاء والئحتــه التنفيذيــة
3 .3المخالفــات والعقوبــات المقــررة لهــا
ً
(الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء).
4 .4الئحة المخالفات والجزاءات البلدية.
5 .5الئحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق.

عناصر الرقابة الصحية:
1 .1المراقب الصحي.
2 .2األنشطة الخاضعة لتفتيش.
3 .3الزيارات التفتيشية.
4 .4األغذية والمنتج المتداول.
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دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
الغذائية والمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

المراقب الصحي:
مهام المراقب الصحي ومسؤولياته:
1 .1التفتيــش الــدوري علــى المنشــآت الغذائيــة والتجاريــة والمنشــآت ذات العالقــة
بالصحــة العامــة ،وتحديــث بياناتهــا.
2 .2توثيــق نتائــج الزيــارات التفتيشــية وتطبيــق المخالفــات والعقوبــات المناســبة إذا
دعــت الحاجــة.
3 .3ســحب عينــات الغــذاء والميــاه وجمعهــا وإرســالها إلــى المختبــر إلجــراء الفحــوص
المخبريــة عليهــا.
4 .4إجــراء عمليــات القيــاس واالختبــار بواســطة األجهــزة المحمولــة ســواء للمــواد
الغذائيــة أو التجهيــزات أو خالفــه.
5 .5الحفــاظ علــى ســجالت المعايــرة الدوريــة ألجهــزة الفحــص والقيــاس والصيانــة
الدوريــة ،وإبــاغ رئيــس شــعبة الصحــة والبيئــة عنــد الحاجــة لعمــل الصيانــة .مراقبــة
عمــل الســيارات الغذائيــة المتنقلــة ووســائل نقــل المــواد الغذائيــة وتنظيمهــا.
6 .6تقييــم المخاطــر الصحيــة الناشــئة عــن المنشــآت والمناطق المحيطة بها ،والتنســيق
مــع شــركاء “مــدن” لوضــع اإلجــراءات التصحيحية لها.
7 .7إصدار الشهادات الصحية للعاملين وتراخيص المنشآت الغذائية وتجديدها.
8 .8االســتجابة للشــكاوى المقدمــة علــى المنشــآت الغذائيــة والتجاريــة والمنشــآت ذات
العالقــة بالصحــة العامــة ومعالجتهــا.
9 .9العمــل مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى فــي مجــاالت التفتيــش والرقابــة ،والتنســيق
معهــا للعمــل فــي اللجــان المشــتركة.
1010المســاهمة فــي تطويــر المعاييــر واألنظمــة والتعليمــات والسياســات واإلجــراءات
الخاصــة بالرقابــة الصحيــة.
1111التوعيــة والتثقيــف الصحــي للعامليــن فــي المنشــآت بأهــم الممارســات الجيــدة
ومعاييــر ســامة الغــذاء.
الصالحيات الخاصة بالمراقب الصحي:
1 .1دخــول المنشــأة مــن دون ســابق إنــذار ،والوصــول إلــى األقســام التــي يتــم فيهــا
تــداول الغــذاء واألقســام المرتبطــة ضمــن نطــاق المنشــأة ،وإجــراء عمليــات التفتيــش
والرقابــة.
دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
الغذائية والمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة
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2 .2سحب عينات غذائية وبيئية بغرض التحليل والفحص المخبري.
3 .3الحجــز التحفظــي أو مصــادرة المــواد مــن المنشــآت بغــرض التأكــد مــن صالحيتهــا
لالســتخدام اآلدمــي ومــن أنهــا آمنــة للتــداول.
4 .4اإلتــاف الميدانــي للمــواد التــي ثبــت عــدم صالحيتهــا لالســتخدام اآلدمــي أو التــي
ثبــت تأثيرهــا الســلبي علــى الصحــة العامــة وتــم منــع تداولهــا بصــورة رســمية ســواء
مــن «مــدن» أو مــن الجهــات ذات العالقــة.
5 .5اإلطــاع علــى أي وثائــق ومســتندات خاصة بالمنشــأة /العاملين /المــواد المعروضة
بغــرض التأكــد مــن مطابقتها لألنظمة والتشــريعات.
6 .6طلــب المســاعدة مــن مســؤول المنشــأة أو مــن يمثلــه خالل عمليــات التفتيش لإلجابة
عــن األســئلة المحققــة لغــرض الزيــارة ،وأخــذ التوجيهــات فــي حــال رصــد مخالفــات
وتعييــن إجــراءات تصحيحيــة لاللتــزام بتنفيذهــا.
7 .7إيقــاف متداولــي األغذيــة عــن مزاولــة النشــاط فــي حــال ثبــت مخالفتهــم لألنظمــة
والتعليمــات ومتطلبــات الصحــة العامــة.
احترازيا وفق اإلجراءات المعتمدة.
8 .8إغالق المنشأة
ً
9 .9الموافقــة علــى منــح /إيقــاف التراخيــص المهنيــة لألنشــطة ذات العالقــة وفــق
اإلجــراءات.
1010اتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة لضمــان حمايــة الصحــة العامــة وااللتــزام باالشــتراطات
الصحيــة.
1111الموافقة على منح /إيقاف الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين وفق اإلجراءات.

**يتــم إشــعار مالــك المنشــأة /صاحــب النشــاط أو الشــخص المفــوض بــإدارة المنشــأة
الغذائيــة أو ذات العالقــة بالصحــة العامــة ،بحــق ُمــدن ممثلــة بالمراقــب الصحــي فــي
وفقــا للصالحيــات أعــاه ،وبأحقيتهــم
القيــام بعمليــات التفتيــش والرقابــة الصحيــة
ً
فــي قيــادة عمليــة الرقابــة والتفتيــش وعــدم الخضــوع إلدارة المنشــأة.
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الصحة والسالمة المهنية:
فضفاضــا بشــكل كبيــر حتــى
1 .1ارتــداء الــزي الموحــد للمراقبيــن الصحييــن (أال يكــون الــزي
ً
ال يالمــس األســطح أو المعــدات قــدر اإلمــكان ،وأال يحتــوي علــى جيــب علــوي حتــى
ال تتعــرض المتعلقــات الشــخصية للســقوط علــى األســطح والمعــدات) ،وأن يكــون
نظيفــا باســتمرار.
ً
2 .2ارتــداء أدوات الحمايــة الشــخصية ذات االســتخدام الواحــد مثــل القفــازات ،الكمامــات،
أغطيــة الــرأس .والتخلــص منهــا بعــد انتهــاء الزيــارة بصــورة آمنــة.
3 .3ارتــداء المالبــس الواقيــة والقفــازات المناســبة عنــد تــداول المــواد المبــردة أو
المجمــدة الكبيــرة الحجــم أو داخــل مســتودعات التبريــد والتجميــد.
4 .4ارتداء األحذية الواقية والمانعة لالنزالق.
5 .5الحفاظ على الصحة والنظافة الشخصية بشكل مستمر.
6 .6استشــارة الطبيــب فــي أخــذ التحصينــات والتطعيمــات الطبيــة الضروريــة (مثــل
التطيعــم ضــد اإلنفلونــزا الموســمية ،الكبــد الوبائــي “ب”) وفــق األنظمــة واللوائــح
الطبيــة.
منعــا با ًتــا تنــاول
7 .7عــدم األكل أو الشــرب أو التدخيــن أثنــاء الزيــارات التفتيشــية ،ويمنــع
ً
أي مــن منتجــات المنشــأة.
جيــدا وتجفيفهمــا بالمناشــف الورقيــة قبــل الزيــارة وبعــد االنتهــاء
8 .8غســل اليديــن
ً
منهــا ،واســتخدام المعقمــات المناســبة.
9 .9العنايــة والمحافظــة علــى الممتلــكات والعهــد الشــخصية الموكلــة (حقيبــة المراقب
الصحــي ،الســيارات ،األجهــزة اإللكترونيــة ...إلخ).

األنشطة الخاضعة للتفتيش:
تخضــع كل المنشــآت الغذائيــة والتجاريــة والمنشــآت ذات العالقــة بالصحــة العامــة
إلجــراءات الرقابــة الصحيــة .ويمكــن تقســيم هــذه األنشــطة بصــورة رئيســة علــى النحــو
التالــي:
المنشآت الغذائية:
أنشطة إعداد الطعام والمشروبات وتجهيزها:

دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
الغذائية والمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة
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•المطاعم.
•مطاعم الوجبات السريعة.
•عربات الطعام المتنقلة.
•مراكز اإلعاشة.
•تقديم المشروبات والعصائر والمثلجات.
•المخابز واألفران.
أنشطة تجارة المواد الغذائية وبيعها:
•البقاالت /السوبرماركت /الهايبرماركت.
•بيع الخضروات والفواكه ومنتجاتها.
•بيع اللحوم /األسماك /الدواجن الطازجة ومنتجاتها.
•بيع منتجات المخابز والحلويات.
•مصانع األغذية والمشروبات.
•مستودعات المواد الغذائية.
المنشآت ذات العالقة بالصحة العامة:
1 .1صالونات الحالقة.
2 .2مغاسل المالبس.
المنشآت التجارية:
تأجيــر الســيارات ،الســفر والســياحة ،الســباكة والكهربــاء والمعــدات ،الكفــرات والزيــوت،
المعــدات ،مالبــس وكماليــات ،قطــع الغيــار ،مقــاوالت عامــة ،اســتديو تصويــر ،بيــع وصيانة
الجــواالت ،وغيرهــا مــن األنشــطة التجاريــة.

الزيارات التفتيشية:
تعتبــر الزيــارات التفتيشــية أحــد أهــم إجــراءات الرقابــة الصحيــة التــي يقــوم المراقبــون
الصحييــون بتنفيذهــا لضمــان االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات واالشــتراطات
وإجــراءات العمــل ومعاييــره.
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أنواع الزيارات التفتيشية:
التوضيح

نوع الزيارة

زيارة تفتيش
دورية أو سحب
عينات دورية

زيارات مجدولة

زيارة تفتيش
من أجل متابعة
اإلجراءات
التصحيحية

(ضمن الخطة
الشهرية
للزيارات)
زيارة تفتيش
من أجل التقييم
والتصنيف

زيارة تفتيش
برفقة لجنة
مشتركة /حملة
ميدانية

القيــام بالتفتيــش وتنفيــذ العمليــات المتعقلــة
بإجــراء تنفيــذ التفتيــش للتأكــد مــن توفــر
المتطلبــات الصحيــة (االشــتراطات العامــة
واالشــتراطات الخاصــة) المطلوبــة لمزاولــة
النشــاط ،أو تنفيــذ اإلجــراء الخــاص بســحب
العينــات مــن أجــل الفحــص والتحليــل المخبــري
القيــام بالتفتيــش وتنفيــذ العمليــات المتعلقــة
بإجــراء تنفيــذ التفتيــش مــن أجــل:
 التأكد من تنفيذ المنشأة لإلجراءات التصحيحةالمطلوبة إلزالة المخالفات السابقة.
 اتخــاذ مــا يلــزم تجــاه المنشــأة فــي حــال ورودنتائــج فحــص غيــر مقبولــة مــن المختبــر.

القيــام بالتفتيــش وتنفيــذ العمليــات المتعلقــة
بإجــراء تقييــم المنشــأة وتصنيفهــا مــن أجــل:
منح المنشأة درجة التصنيف.

القيــام بالتفتيــش وتنفيــذ العمليــات المتعلقــة
بإجــراء تنفيــذ التفتيــش مــن أجــل:
تحقيــق أهــداف زيــارة خاصــة بالتفتيــش علــى
التــزام المنشــأة باالشــتراطات الصحيــة أو
التحقــق مــن تنفيــذ اشــتراطات محــددة.

دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
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نوع الزيارة

زيارات غير
مجدولة

التوضيح

زيارة تفتيش
من أجل إصدار/
تجديد ترخيص.

القيــام بالتفتيــش وتنفيذ العمليــات واإلجراءات
الخاصــة بتفتيــش منشــأة مــن أجــل إصــدار
ترخيــص جديــد /تجديــد بعــد التأكــد مــن اســتيفاء
المتطلبــات الصحيــة للنشــاط المطلــوب إصــدار
ترخيــص لــه.

زيارة تفتيش
بناء على
شكوى

القيــام بالتفتيــش وتنفيذ العمليــات واإلجراءات
الخاصــة بتفتيــش منشــأة مــن أجــل التحقــق مــن
شــكوى مقدمــة بصــورة نظاميــة عبــر القنــوات
الرســمية لتقديــم الشــكاوى .ويتــم التعامــل
مــع الشــكوى بــكل ســرية لحيــن التأكــد مــن
مضمونهــا وصحــة المعلومــات الــواردة فيهــا.

(ليست ضمن
الخطة الشهرية
للزيارات)

القيــام بالتفتيــش وتنفيذ العمليــات واإلجراءات
الخاصــة بتفتيــش منشــأة مــن أجــل معالجــة أمــر
طــارئ مثــل:
زيارة تفتيش
بناء على أمر
طارئ

 إيقــاف جــزء مــن النشــاط /كامــل النشــاط نتيجــةوجــود أعمــال صيانــة وترميــم.
 إيقــاف النشــاط وغلــق المنشــأة وحصــر الموادوفحصهــا إلتــاف مــا يلــزم عنــد حصــول حريــق
فــي المنشــأة.

جدولة الزيارات التفتيشية:
تلتــزم “مــدن” بتنفيــذ الزيــارات الرقابيــة ضمــن فتــرات زمنيــة معقولــة ،وبــدون أن يؤثــر
توقيــت الزيــارة علــى كفــاءة التفتيــش وفاعليتــه ،علــى أن تكــون جميــع الزيــارات غيــر
معلنــة لشــريك “مــدن” مــا عــدا زيــارات إصــدار /تجديــد التراخيــص التــي يتطلــب إكمــال
إجرائهــا وجــود شــريك “مــدن” أو وكيلــه .ويجــب أن تتــم الزيــارة التفتيشــية وفــق جــدول
الزيــارات الشــهري المعتمــد مــن رئيــس شــعبة الصحــة والبيئــة.
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األدلة التشغيلية ونماذج التفتيش:
تختلــف المتطلبــات الفنيــة واالشــتراطات الصحيــة التــي يتــم التأكــد مــن التــزام المنشــآت
بتطبيقهــا أثنــاء تنفيــذ الزيــارات باختــاف طبيعــة كل نشــاط ،لذلــك ال بد أثنــاء تنفيذ الزيارات
التفتيشــية مــن مراعــاة االشــتراطات الخاصــة لــكل نشــاط الــواردة فــي:
•الدليل التشغيلي للمنشآت الغذائية (إعداد األغذية وتجهيزها).
•الدليل التشغيلي للمنشآت الغذائية (مراكز بيع المواد الغذائية).
•الدليل التشغيلي للعربات الغذائية المتنقلة.
كمــا يســتخدم المراقــب الصحــي نمــاذج (ورقيــة /إلكترونيــة) للتفتيــش متوافقــة مــع
أنشــطة المنشــآت الغذائيــة ومنشــآت الصحــة العامــة التــي يقــوم بالتفتيــش عليهــا.
وتتضمــن هــذه النمــاذج بنــود المعاينــة كافــة التــي تغطــي التأكــد مــن توفــر االشــتراطات
العامــة والخاصــة فــي المنشــأة .نمــاذج التفتيــش المســتخدمة:
•نموذج تفتيش المنشآت الغذائية (إعداد األغذية وتجهيزها).
•نموذج تفتيش المنشآت الغذائية (بيع المواد الغذائية وتجارتها).
•نموذج نفتيش المنشآت الغذائية (محالت بيع اللحوم الطازجة).
•نموذج تفتيش المنشآت الغذائية (محالت بيع األسماك الطازجة).
•نموذج تفتيش المنشآت الغذائية (محالت بيع الخضروات والفواكه).
•نموذج تفتيش مغاسل المالبس.
•نموذج تفتيش صالونات الحالقة.
•نموذج تفتيش المنشآت التجارية.
مراحل الزيارات التفتيشية:
تمر الزيارات التفتيشية بثالث مراحل:

دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
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اإلعداد للزيارة التفتيشية:
1 .1تبــدأ هــذه المرحلــة فــي بدايــة كل شــهر ميــادي حيــث يقــوم رئيــس شــعبة الصحــة
والبيئــة باعتمــاد الخطــة الشــهرية للزيــارات التفتيشــية التــي يجــب أن تتوافــق مــع
“اجــراء إعــداد وتنفيــذ الرقابــة الصحيــة والبيئيــة”.
2 .2بعــد ذلــك يبــدأ دور المراقــب الصحــي الــذي يقــوم بالزيــارات اليوميــة حســب الخطــة
الشــهرية .وعلــى المراقــب الصحــي قبــل القيــام بالزيــارات التفتيشــية التأكــد مــن
توافــر التالــي:
•حقيبة المراقب الصحي.
•أدوات جمع العينات.
•مستلزمات الوقاية الشخصية (كمامات ،قفازات ...إلخ).
•وسيلة التنقل (تحمل شعار «مدن»).
•بطاقة العمل (التصريح بالتفتيش).
•الزي الرسمي للمراقب الصحي (يحمل شعار «مدن»).
•بيانات المنشأة وبيانات الزيارات السابقة.
•األدلة التشغيلية ونماذج التفتيش.
وفقــا لنظــام الغــذاء والئحتــه التنفيذيــة
•المخالفــات والعقوبــات المقــررة لهــا
ً
(الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء).
•الئحة المخالفات والجزاءات البلدية.
تنفيذ الزيارة التفتيشية:
1 .1فــي هــذه المرحلــة يقــوم المراقــب الصحــي بزيــارة المنشــأة حســب الخطة الشــهرية
لتنفيــذ الزيــارة التفتيشــية وفــق “اجــراء إعــداد وتنفيــذ الرقابــة الصحيــة والبيئيــة”.
وبعــد الدخــول إلــى المنشــأة ،يجــب علــى المراقــب االجتمــاع بمســؤول المنشــأة
والتعريــف بنفســه وإبــراز بطاقــة العمــل وإبالغــه بالهــدف مــن الزيــارة .وفــي حــال
عــدم الســماح لــه بالدخــول ،عليــه إبــاغ رئيــس شــعبة الصحــة والبيئــة لتطبيــق النظــام
حســب «الئحــة المخالفــات والجــزاءات وإجــراءات التطبيــق».
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2 .2ويتم خالل الزيارة التفتيشية:
•التأكد من صالحية الشهادات الصحية والتراخيص.
•مطابقــة مرافــق المنشــأة (األرضيــات والجــدران واألســقف ...إلــخ) والمنطقــة
المحيطــة لالشــتراطات الصحيــة الــواردة فــي األدلــة التشــغيلية.
•التزام العاملين باالشتراطات الصحية الخاصة بهم.
وفقا للمهارات التصنيعية الجيدة.
•التأكد من تداول الغذاء بطريقة آمنة
ً
•صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة ومأمونيتها.
3 .3يجــب علــى المراقــب الصحــي أن يقــوم بتعبئــة نمــاذج التفتيــش وكتابــة جميــع
المالحظــات والمخالفــات أثنــاء الزيــارة وتوثيقهــا بالصــور.
4 .4بعــد انتهــاء الزيــارة التفتيشــية يقــوم المراقــب الصحــي بإبــاغ مســؤول المنشــأة
بالمالحظــات والمخالفــات المرصــودة ،وبأنــه ســيصل إلــى المنشــأة خطــاب أو بريــد
إلكترونــي مــن “مــدن” يوضــح المخالفــات والعقوبــات المتخــذة.
منعــا باتًــا مــن تقديــم إجــراءات تصحيحيــة للمنشــأة ،ويتــم
**يمنــع المراقــب الصحــي
ً
إرشــاد المنشــأة إلــى اســتخدام الدليــل التشــغيلي فقــط.
بعد الزيارة التفتيشية:
1 .1يقــوم المراقــب فــي هــذه المرحلــة بمراجعــة مخرجــات الزيــارة ونمــاذج التفتيــش
ـدا إلعــداد تقريــر الزيــارة واتخــاذ القــرارت والتوصيــات .وقــد تكــون القــرارات أو
تمهيـ ً
التوصيــات كالتالــي:
•الموافقــة المبدئيــة علــى إصــدار /تجديــد رخصــة المنشــأة حســب “إجــراء إصــدار أو
تجديــد ترخيــص منشــأة”.
•ضبط مخالفة صحية وإصدارها حسب “اجراء آلية إصدار ومتابعة المخالفات”.
•مصادرة مواد غذائية وإتالفها حسب “اجراء آلية إصدار ومتابعة المخالفات”.
•متابعة تصحيح المخالفات حسب “إجراء متابعة تصحيح المخالفات”.
•إغالق منشأة حسب “إجراء إغالق منشأة غذائية صغيرة”.
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•إعــادة فتــح منشــأة بعــد اإلغــاق حســب «إجــراء إعــادة فتــح منشــأة غذائيــة بعــد
اإلغــاق».
2 .2يتــم اعتمــاد تقريــر الزيــارة والقــرارات والتوصيــات الــواردة فيــه عــن طريــق رئيــس
شــعبة الصحــة والبيئــة.
3 .3مخاطبــة المنشــأة إلبالغهــا بالمخالفــات المرصــودة والعقوبــات المتخــذة والمهلــة
الممنوحــة لتصحيــح هــذه المخالفــات.

تداول األغذية
يجــب أن يكــون المراقــب الصحــي علــى إلمــام تــام بأساســيات ســامة الغــذاء وبالحــاالت
التــي يمنــع فيهــا تــداول الغــذاء كاألغذيــة الفاســدة أو التالفــة ،األغذيــة الضــارة بالصحــة،
األغذيــة المغشوشــة ،األغذيــة المجهولــة المصــدر ،األغذيــة غيــر المطابقــة للمواصفــات
القياســية المعتمــدة ،باإلضافــة للتــداول اآلمــن لألغذيــة.
الحاالت التي يمنع فيها تداول األغذية:
فاسدا في األحوال التالية:
األغذية الفاسدة أو التالفة :يعتبر الغذاء
ً
1 .1إذا تغيــر تركيبــه أو تغيــرت خواصــه الطبيعيــة (اللــون – الرائحــة – الملمــس – القــوام
– الطعــم).
2 .2إذا أثبتــت نتائــج الفحــص المخبــري عــدم صالحيتــه أو عــدم مطابقتــه للمواصفــات
القياســية المقــررة.
3 .3يحدث الفساد أو التلف نتيجة لعامل أو أكثر من العوامل التالية:
•الحفظ أو التخزين في درجة حرارة ورطوبة نسبية غير مناسبتين.
•عدم وجود التهوية الكافية في مستوعات األغذية.
4 .4إذا كان منتهــي الصالحيــة أي انتهــى تاريــخ الصالحيــة المــدون علــى بطاقــة المــادة
الغذائيــة.
5 .5إذا احتــوى علــى حشــرات أو أجــزاء منهــا أو فضــات أو مخلفــات حيوانيــة مهمــا كان
نوعهــا.
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األغذية الضارة بالصحة :تعتبر األغذية ضارة بالصحة في الحاالت التالية:
1 .1إذا كانت ملوثة بميكروبات من شأنها إحداث المرض لإلنسان.
ضررا بصحة اإلنسان.
2 .2إذا احتوت على أي مادة سامة تحدث
ً
3 .3إذا تداولهــا شــخص مريــض بأحــد (أو حامــل لميكروبــات أحــد) األمــراض المعديــة التــي
تنتقــل عدواهــا إلــى اإلنســان عــن طريــق الغــذاء أو الشــراب.
4 .4إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد األمراض التي تنتقل إلى اإلنسان.
5 .5إذا كانت ناتجة من حيوان نافق.
6 .6إذا امتزجت باألتربة والشوائب بنسبة تزيد عن الحدود المقررة المسموح بها.
7 .7إذا احتــوت علــى مــواد ملونــة أو مــواد حافظــة أو أي مــواد أخــرى محظــور
ا ســتعما لها .
8 .8إذا احتــوت علــى مــواد ملونــة أو مــواد حافظــة أو أي مــواد أخــرى مســموح
باســتعمالها فــي التشــريعات والمواصفــات القياســية المقــررة ،ولكــن بتركيــزات
أعلــى مــن الحــدود المســموح بهــا.
9 .9إذا احتوت عبواتها أو لفائفها أو أغلفتها على مواد ضارة بالصحة.
األغذية المغشوشة :تعتبر األغذية مغشوشة في الحاالت التالية:
1 .1إذا اختلطــت أو مزجــت بمــادة أخــرى مــن شــأنها أن تغيــر مــن طبيعتهــا أو جودتهــا أو
قيمتهــا الغذائيــة.
كليــا إحــدى المــواد الداخلــة فــي تركيبهــا بمــادة أو بمــواد
2 .2إذا اســتبدلت
جزئيــا أو ً
ً
أخــرى أقــل جــودة.
جزئيا أحد عناصرها المؤثرة في الجودة.
كليا أو
ً
3 .3إذا نزع ً
4 .4إذا كان هناك تعمد إلخفاء التلف أو الفساد بأي طريقة من الطرق.
5 .5إذا احتــوت علــى مــواد ملونــة أو مــواد حافظــة أو أي إضافــات أخــرى لــم يــرد ذكرهــا
فــي المواصفــات والتشــريعات المعمــول بهــا.
6 .6إذا كانت غير مطابقة للمواصفات والتشريعات المعمول بها.

دليل اإلجراءات الرقابية على المنشآت
الغذائية والمنشآت ذات العالقة بالصحة العامة

21

كليــا أي مــادة أوليــة نباتيــة أو حيوانيــة فاســدة أو
7 .7إذا دخــل فــي تركيبهــا
جزئيــا أو ً
ً
تالفــة أو ناتجــة مــن حيــوان مريــض أو حيــوان نافــق.
8 .8إذا كانــت البيانــات المدونــة علــى عبواتهــا تخالــف حقيقــة تركيبهــا ممــا يــؤدي إلــى
خــداع المســتهلك أو اإلضــرار الصحــي بــه.
ضــارا بالصحــة إذا كانــت المــواد المغشوشــة أو كانــت المــواد التــي
9 .9يعتبــر الغــش
ً
تســتعمل فــي الغــش ضــارة بصحــة اإلنســان.
األغذية مجهولة المصدر :تعتبر األغذية مجهولة المصدر في الحاالت التالية:
1 .1عدم وجود البطاقة التعريفية على هذه المواد.
2 .2عدم معرفة مكان إعدادها وتجهيزها.
3 .3عدم وجود ترخيص لنشاط المنشأة.
األغذية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة
1 .1عدم مطابقة األغذية للمواصفات والمقاييس.
2 .2عدم مطابقة األغذية لنظام الغذاء السعودي.
التداول اآلمن لألغذية:
** مراجعة األدلة التالية:
1 .1الدليل التشغيلي للمنشآت الغذائية (إعداد األغذية وتجهيزها).
2 .2الدليل التشغيلي للمنشآت الغذائية (مراكز بيع المواد الغذائية).
3 .3الدليل التشغيلي للعربات الغذائية المتنقلة.
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