اململكة الاردنية الهامشية.
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مديرية الغذاء

تقرًر الكشف النهائي على "مصنع حلوًات العنبتاوي"
حول تاهٌل المصنع لبرنامج الجودة

اعداد:
م .سمٌر ابو علي
د .معاذ منصور

تقرير التقيمي الهنايئ
مصنع حلوايت العنبتاوي
 -1انغبٚخ يٍ انضٚبسح انٗ يصُغ حهٕٚبد انؼُجزبٔ٘ رأْٛم انًصُغ انٗ رطجٛك اَظًخ اندٕدح انخبصخ
ثساليخ انغزاء انًزذأل :
 نظبم تحلٍل الوخبطز ونقبط التحكن الحزخت (َ :(HACCPظبو ٔلبئٚ ٙؼُ ٙثساليخ انغزاء يٍ خالل
رحذٚذ األخطبس انز ٙرٓذد ساليزّ سٕاء اكبَذ ثٕٛنٕخٛخ أ كًٛٛبئٛخ أ فٛضٚبئٛخ ٔيٍ ثى رحذٚذ انُمبط
انحشخخ  CCPsانزٚ ٙهضو انسٛطشح ػهٓٛب نضًبٌ ساليخ انغزاء.
 بزاهح الوتطلببث األولٍت لنظن ادارة سالهت الغذاء )Prerequisite programmes (PRP
يدًٕػخ يٍ االخشاءاد  -انؼًهٛخ ٔانُظشٚخ  -انًزُٕػخ انز ٙرسزخذو ف ٙانزحكى ف ٙكم يب ٚحٛظ ثبنؼًهٛخ
انزصُٛؼٛخ سٕاء انجٛئخ انًحٛطخ ثبنًُشبح أ ظشٔف انزصُٛغ انالصيخ الَزبج يُزح آيٍ صحٛب ٔ رشًم "
يًبسسخ انزصُٛغ اندٛذ "  " ٔ GMPيًبسسخ انشؤٌٔ انصحٛخ اندٛذح " GHP
َْٔ ٙظبفخ انًجبَٔ ٙانخذيبد ٔػًهٛخ رشغٛم صحٛخ ٔ َظبفخ ٔصحخ انؼبيهٔ ٍٛػًهٛبد انزُظٛف
ٔانزطٓٛش ٔٔخٕد ثشَبيح نًكبفحخ انمٕاسض ٔانحششاد َٔظبفخ ايذاداد انًٛبِ ٔرٕافش دٔساد انًٛبِ ،
ٔٔخٕد صشف صح ٙيالئى يغ ٔخٕد َظبو نهزخهص يٍ انُفبٚبد ثبَٕاػٓب ٔ -انزًٚ ٙكٍ اخشائٓب رًٓٛذا
نذخٕل انًُشأح انغزائٛخ فَ ٙظبو انٓست ( انًًبسسبد انصحٛحخ نهزصُٛغ ،انصٛبَخانٕلبئٛخ  ،يزبثؼخ
ٔاسزذػبء انًُزح انًؼٛت يٍ األسٕاق يمبٔيخ انحششاد ،االسزالو ٔانزخضٔ ٍٚانزٕصٚغ،يشالجخ انًٕسدٍٚ
خٕدح ٔساليخ انًٛبِ ،خٕدح ٔساليخ انٕٓاء.انزذسٚت  ،يؼبٚشح األخٓضح  ،يشالجخ انكًٛٛبٔٚبد انًسزخذيخ
ف ٙػًهٛبد انزصُٛغ  ،انزُظٛف ٔانزطٓٛش ،انزحكى ف ٙانًٛكشٔثبد  ،انزصًًٛبد انُٓذسٛخ انصحٛخ
نهًُشأح ٔانًؼذاد  ،شكبٖٔ انؼًالء انًزؼهمخ ثأيٍ ٔساليخ انغزاء  ،انزفزٛش ٔانًشاخغ.

 -2آلٍت ػول فزٌق الكشف الوٍذانً ( ببلزٌبرة التفقذٌت للونشأة الغذائٍت )
الوزحلت االولى:

 االختوبع األولً هغ هذٌز الونشأة او هذٌز الدىدة او االنتبج:






رحذٚذ ربسٚخ ٔيٕػذ انضٚبسح
ٚمٕو لبئذ انفشٚك ثزمذٚى اػضبء فشٚك انضٚبسح انزفمذٚخ ٔانٓذف يٍ انضٚبسح.
رمٕو يًثم انًُشأح ثؼشض يخزصش ػٍ انًُشبح ٕٚضح َٕع َشبط انًُشبح ٔيُزدبرٓب ٔيذٖ
رٕفش اَظًخ اندٕدح انًؼًٕل ثٓب.
ٚطهغ فشٚك انكشف ػهٗ انًخطظ انكبيم نهًُشأح نشسى خطخ نهزفزٛش ٔرسدٛم انًالحظبد ثذلخ.
يشاخؼخ انًسزُذاد ٔانٕثبئك ٔاخشاءاد انؼًم ٔانزبكذ ارا كبَذ االخشاءاد يطجمخ ف ٙانًُشأح
ثشكم فؼبل.

الوزحلت الثبنٍت:

 تذقٍق السدالث التبلٍت:













سدالد َظبو رحهٛم انًخبطش َٔمطخ انًشالجخ انحشخخ ٔا٘ َظبو آخش يطجك.
االطالع ػهٗ َظبو ساليخ انغزاء انًزجغ ف ٙانًُشأح ٔسدم االخشاءاد انزصحٛحٛخ.
ثشَبيح رزجغ نهًٕاد انخبو األٔنٛخ لجم اسزاليّ ٔلجم دخٕنّ يشحهخ انزصُٛغ
ثشايح انزذسٚت ٔانزؼهٛى نهؼبيه.ٍٛ
ثشَبيح انًؼبٚشح نالخٓضح ٔانًؼذاد.
سدالد ثشَبيح انززجغ ٔثشَبيح االسزؼبدح \ انسحت
ثشَبيح يكبفحخ انمٕاسض ٔانحششاد.
انشٓبداد انصحٛخ نهؼبيه ٍٛأ انكشف انطجٙ
َزبئح رحبنٛم انًٛبِ ٔيؼبندخ انُفبٚبد انسبئهخ ٔانصهجخ.
يهف انًُظفبد ٔانًؼمًبد انكًٛٛبئٛخ.
سدم رُظٛف األسطح انًاليسخ نالغزٚخ – انزُظٛف انذٔس٘  ،انزُظٛف انٕٛي.ٙ
ثشَبيح انًشالجخ انكًٛٛبئٛخ ٔثشَبيح انزحكى انًٛكشٔث ( ٙرحبنٛم انًخزجش  ،انًُزدبد االٔنٛخ ،
انًُزدبد انُٓبئٛخ)

الوزحلت الثبلثت:

 التفتٍش ( الزٌبرة التفقذٌت للونشأة الغذائٍت )
ٚ زٕنٗ فشٚك انكشف انمٛبو ثبنًٓبو انزبنٛخ ( انزفزٛش ػهٗ انًٕلغ  ،انًُطمخ انًحٛطخ  ،رصًٛى انًجُٗ ،
كبفخ يشافك انًُشبح ثحٛث ٚشًم خًٛغ يشاحم االَزبج انًخزهفخ ٔرشًم كبيم انًُشبح يٍ اسزمجبل
انًُزدبد األٔنٛخ انٗ يُطمخ انزحًٛم نهًُزح انُٓبئٔ ٙرشًم خًٛغ انؼًهٛبد ٔخطظ االَزبج يشٔسا
ثبنًسزٕدػبد ٔانثالخبد ٔيحطخ انًٛبِ ٔيؼبندخ انُفبٚبد (انصشف انصحٔ )ٙانًخزجشاد ٔخًٛغ
يشافك انًُشأح ٔيمبثهخ انؼبيه ٍٛنهزأكذ يٍ رطجٛك االشزشاطبد ٔانًٕاصفبد انًطهٕثخ نُظبو اداسح
ساليخ انغزاء
 االطالع ػهٗ َمبط انزحكى انحشخخ ف ٙحبل انزطجٛك يٍ لجم انًُشأح.
 رذٔ ٍٚخًٛغ انًالحظبد انز ٙرى سصذْب يٍ خالل انضٚبسح انزفمذٚخ ثشكم يفصم.
الوزحلت الزابؼت:

 انهبء التفتٍش (التقزٌز النهبئً)
 ػمذ اخزًبع خزبي ٙيغ يًثم انًُشأح ٔيُبلشزّ ثًخشخبد انضٚبسح انزفمذٚخ نهًُشأرّ.
 كزبثخ انزمشٚش انُٓبئ ٙيزضًُب خًٛغ انًالحظبد انز ٙرى سصذْب خالل انضٚبسح انزفمذٚخ نهًُشبح.
 اػالو يًثم انًُشأح ثبالخشاءاد انًطهٕة رحمٛمٓب نهٕصٕل انٗ رحمٛك انًؼبٛٚش ٔاالشزشاطبد
انمٛبسٛخ انؼبنًٛخ.

 .6فزٌق الكشف الوٍذانً:
 و .سًٛش اثٕ ػه : ٙسئٛس لسى انغزاء انًزذأل.
 د .يؼبر يُصٕس  :سئٛس شؼجخ انًصبَغ ٔانًؼبيم انغزائٛخ.

هلخص نهبئً بفئت التصنٍف للونشآث الغذائٍت ( ) A B C
درجة المخالفة

التقٍٍن

مرتفعة  ،متوسطة

النهبئً

مرتفع

منخفضة

ABC

هنخفض

هتىسطت

B

تصنيف النشاط
الرقم

5

اسم المنشأة الغذائية

الؼنبتبوي

النشاط التصنيعي منخفض  ،متوسط

حلىٌبث

فئخ ٔثُذ انزصُٛف نهًُشأح انغزائٛخ
( )A B C
فئخ انزصُٛف

ثُٕد انزصُٛف

A

المنشاة الغذائٌة تطبق سٌاسات نظام ادارة سالمة الغذاء على اساس تحلٌل
المخاطر وتحدٌد نقاط التحكم الحرجة ((ISO 22000

 المنشاة الغذائٌة حاصلة على نظام ادارة سالمة الغذاء ( (ISO 22000وغٌر
مطبق بشكل كامل.

B

 المنشاة الغذائٌة فً مراحل الحصول على نظام سالمة الغذاء الحرجة
( (ISO 22000مع الجهات المانحة.
 المنشاة الغذائٌة تحقق بعض البرامج األولٌة لنظم ادارة سالمة الغذاء )(PRP
Prerequisite programmes

 المنشاة الغذائٌة ال تحقق اي انضمة لسالمة الغذاء على طول خطوات االنتاج

C

( من االستالم الى المنتج النهائً )
 وجود دالئل عملٌة على عدم توفر المتطلبات األولٌة لنظم ادارة سالمة الغذاء
)Prerequisite programmes (PRP

بٍبنبث الونشأة الغذائٍت
انؼُجزبٔ٘
اسى انًُشأح
صُبػخ انحهٕٚبد
َٕع انُشبط انزصُٛؼٙ
ربسٚخ انضٚبسح انزفزٛشٛخ
3122/23/32
اسًبء فشٚك انكشف انًٛذاَٙ
و .سًٛش اثٕ ػه ٙدصيؼبر يُصٕس و .يؼبر انفالحبد ،
و .سأفذ انحاللٙ
انؼُٕاٌ
ػًبٌ – يٕثص
ػُبٔ ٍٚاالرصبل
1926200900
َبئم انؼُجزبٔ٘
اسى يًثم انًُشأح أ يذٚش اندٕدح أ االَزبج أ يٍ ُٕٚثّ
الٕٚخذ
شٓبداد اَظًخ اندٕدح

التقٍٍن النهبئً للونشأة الغذائٍت ( درخت التصنٍف )
بؼذ نتبئح تقزٌز اػضبء فزٌق الكشف الوٍذانً

اسى انًُشأح

َٕع انُشبط

انؼُجزبٔ٘

حهٕٚبد

دسخخ انزصُٛف

دسخخ انًخبنفخ

دسخخ يشرفؼخ

خطٕسح يشرفؼخ

دسخخ يزٕسطخ

خطٕسح يزٕسطخ

دسخخ يُخفضخ

√ خطٕسح يُخفضخ

انزصُٛف
انُٓبئٙ
A
√

B
C

