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احملتوايت
امللدمة:
 فريق امكشف امليداين. اجملال. مططلحات وتعريفات املعامل امتلليدية اميت مت زايرهتا " معامل اهتاج الامبان تلليدي " من كبل املؤسسة امعامة نلغذاء وادلواء وابمتعاون مع برانمج
ERASMUS

(امبللاء /موبص )
 رشكة جنيب اذلوايب ورشاكه (حلوايت امعنبتاوي)
امتوضيات:
 املطنع حباجة اىل تاليف بعظ املالحظات ومتابعة وغلد دورات تدريبية نلموظفني

2

المقدمة :
تعتبش انًؤسست انعايت نهغزاء وانذواء يًثهت بًذيشيت انغزاء ويذيشيت شؤوٌ انًُاطق بفشوعها انجهت انىحيذة
انًختصت بانشقابت عهً انغزاء انًحهي وانًستىسد في جًيع يشاحم تذاونه  ,نهتأكذ يٍ استيفائه نًتطهباث جىدة
وساليت انغزاء في انًًهكت وفقا ألحكاو قاَىٌ انغزاء سقى  30نسُت .5002

وانهذف انشئيس واالساسي نهًؤسست انعايت نهغزاء وانذواء هى انتحقق يٍ اٌ انغزاء انًُتج وفي جًيع يشاحهه
يطابق ألعهً انًعاييش انًًكُت نساليت وجىدة انغزاء ,وضًاٌ يطابقت االغزيت نهقىاعذ انفُيت انًعتًذة وانششوط
انصحيت انخاصت بًًاسساث انتذاول انخاصت.

كًا تقىو انًؤسست بانتعاوٌ يع بعض انجهاث انشسًيت وغيش انشسًيت في عًهياث انشقابت عهً انغزاء يٍ خالل
يزكشاث تفاهى  .ويُها يا تى انعًم به يع بشَايج  ERASMUSبذعى يٍ االتحاد االوسبي .

فرٌق الكشف المٌدانً:
-

و .سًيش ابى عهي  :سئيس قسى انغزاء انًتذاول

-

د .يعار يُصىس  :سئيس شعبت انًصاَع وانًعايم انغزائيت
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المجال:
-

انكشف عهً انًصُع انًستهذفت يٍ قبم بشَايج دعى  , ERASMUSورنك نًعايُت يذي تحقق
االشتشاطاث انقياسيت ويًاسست انتصُيع انجيذ ..

-

ويعايُت يذي احتياجاتها يٍ انتطىيش حسب انًىاصفاث انًتبعت وانششوط انصحيت انًطهىبت في رنك
انًصُع من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

تعريفات:
-

المؤسسة  :المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

-

برنامج  : ERASMUSبرنامج ممول من االتحاد االوربً ٌقدم من خالله دعما مالٌا متنوعا ومنه دعم
لمعامل البان تقلٌدٌة تم استهدافها ضمن البرنامج  ،مما ٌنعكس بالمساعدة على رفع المستوى المعٌشً
وتعزٌز مصادر الدخل للقطاع الغذائً فً االردن.

-

خط االنتاج  :مجموعة من العملٌات المتسلسلة فً المنشاة الغذائٌة ٌتم بموجبها وضع المواد عبر عملٌة
تصنٌع إلنتاج منتج نهائً مناسب لالستهالك  ,او المكونات التً ٌتم تجمٌعها إلنتاج مادة تامة الصنع.

-

ممارسات التصنٌع الجٌد :العملٌات المتعلقة بالصناعة الغذائٌة الضرورٌة إلنتاج غذاء سلٌم ذي نوعٌة
جٌدة ٌتفق مع تدابٌر الصحة والتشرٌعات ذات العالقة.
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تقرٌر كشف مٌدانً ()1
واقع حال مصنع حلوٌات العنبتاوي ( البلقاء /موبص )

إسم المنشاة  :شركة نجٌب ذوابً وشركاه (حلوٌات العنبتاوي)
نوع العمل :مصنع حلوٌات.
الموقع  :البلقاء موبص.
الٌوم  :السبت ،الموافق  2119.1615م تبٌن لنا ساعة الكشف المٌدانً على المنشاة التً تنتج الغذاء (حلوٌات) .وتمشٌا
مع اهداف المؤسسة العامة للغذاء والدواء فً ضمان جودة وسالمة االغذٌة فً المنشاة الغذائٌة  ,بهدف حماٌة صحة
المواطن من االمراض المنقولة بالغذاء  ،تبٌن لنا استٌفاء

 الشروط العامة:
 .1الموقع:
 ٌخلو من الروائح غٌر المرغوب فٌها ( دخان او ملوثات) موافق علٌه من من الجهات المانحة للترخٌص. .2البناء:
-

التصمٌم للبناء ٌمكن تنظٌفه بكفاءة وسهولة وٌمكن المحافظة علٌه فً حالة جٌدة صالحة
باستمرار ومزود بوسائل حماٌته من دخول القوارض والحشرات ومن تواجد ملجأ لها.
مزود باالنارة والتهوٌة الطٌعٌة والصناعٌة
مزود بكمٌات كافٌة من الماء الصالح للشرب باستمرار
مزود بوسائل تصرٌف الفضالت بطرق صحٌة

 .3التهوٌة:
 التهوٌة كافٌة فً جمٌع الغرف والصاالت لحفظ الغرف باردة ولكن ٌجب رفع كفاءة مراوح سحب الهواء للتخلص من اي ابخرة او بخار ماء صاالتالتصنٌع ومنع تواجد العفونة الظاهرة والروائح غٌر المرغوبة او االبخرة المتكثفة وباتجاه
جرٌان الهواء من المواقع المتسخة الى المواقع النظٌفة.
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 .4الصاالت:
 الصاالت منفصلة الخاصة بالمواد االولٌة صاالت منفصلة لعملٌات االنتاج عدم تحقٌق فصل فً صاالت التً تحتاج تبرٌد عدم فصل الصاالت التً ٌتم بها الخبٌز (افران) .5االرضٌة:
 االرضٌة مستوٌة ال ٌتخللها الماء خالٌة من الشقوق والفراغات المفتوحة وسهلة التنظٌف االرضٌات تنحدر نحو المناهل بمٌالن االرضٌات مصنعة من مواد ال تتاثر باالحماض وفاتحة اللون. .6الجدران:
 من البالط الصٌنً الفاتح اللون  ،خالً من الشقوق وغٌر ماص للماء وسهل التنظٌف مدهون باللون الزٌتً الفاتح ناعمة الملمس سهلة التنظٌف .7السقف:
 على شكل هنجر( )8 دهان فاتح اللون .8الشبابٌك:
 موقعهم ٌسهل تنظٌفهم باستمرار من الداخل والخارج والعتبات تمٌل بزاوٌة وتمنه استعمالها كارفف ومزودة بسلك منخلً مانع لدخول الحشرات والقوارض عدم اغالق المناخل .9االنارة:
 مزودة كل غرفة وصالة بانارة صناعٌة( فلورسنت) كافٌة من اجل االستعمال مزودة وحدات االنارة باغطٌة واقٌة متوفرة بشكل كاف تسمح باجراءات التفتٌش وال توجد اي زاوٌة او ممر مظلم .11الماء:
 توفر مصدر مٌاه صالح للشرب ومطابق للقاعدة الفنٌة االردنٌة الخاصة بمٌاه الشرب. توفر ماء ساخن وبارد بكمٌات كافٌةتوفر خزان ماء اضافً للطوارىء
-

 .11االالت واالدوات:
 مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ بعض الماكٌنات بحاجة الى تعدٌل حتى ال ٌتم سقوط المواد الغذائٌة من الجوانب عدم نظافة بعض الماكٌنات والتطهٌر المتكررة االالت الثابتة ٌسمح بالوصول الٌها لتنظٌفها باستمرار.6

-

ٌوجد بعض االدوات الخشبٌه.

 .12احواض التنظٌف:
 توفر احواض للتنظٌف واحواض غسٌل باعداد كافٌة ( مجلى) من مواد مقاومة للصدأ وسهل التنظٌف
 توفر فاصل مادي عن بقٌة مراحل االعداد والتحضٌر. .13تصرٌف الفضالت:
 ٌتم تصرٌف الفضالت السائلة بربطها بالمجاري العامة ٌتم تصرٌف الفضالت الصلبة بواسطة اكٌاس القمامة موضوعة فً اوعٌة بالستٌكٌةمناسبة وتحفظ بحاوٌات محمة االغالق.
 .14المٌاه العادمة:
 تم فصل شبكة المٌاه الصناعٌة عن شبكة المٌاه العادمة االدمٌة تماما. ٌتم تجمٌع المٌاه فً حفرة اسمنتٌة مصمته ونضحعا باستمرار بواسطة الصهارٌج. .15منطقة التحمٌل:
 بحاجة الى احكام االغالق .16الحشرات والقوارض
 تواجد الذباب فً بعض الصاالت ال توجد مصائد للقوارض -تواجد بعض العصافٌر
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تقرٌر كشف مٌدانً ()2

تمت زٌارة المصنع بتارٌخ  2119/17/21حٌث تم تحدٌد االجراءات التً تمت من اجل تالفً بعض المالحظات الواردة
اعاله حٌث قام اصحاب العالقة بتالفً بعض السلبٌات مثل
-1
-2
-3
-4

تم االتفاق مع شركة من اجل مكافحة القوارض والحشرات
تم سحب جمٌع المعدات الخشبٌة من صالة االنتاج واستبدالها بمعدات ستانلس ستٌل
تم تنظٌف المعدات والماكٌنات
تم فصل بعض الصاالت من اجل الحفاظ على درجات الحرارة

تم االتفاق مع اصحاب العالقة من اجل تحدٌد فرٌق للهاسب للبدء فً تطبٌق العدٌد من االمور
والمتطلبات من اجل الحصول على شهادة الهاسب واالٌزو
تم تحدٌد موعد للزٌارة القادمة بتارٌخ  2119/18/29من اجل عمل دورة تدرٌبٌة للموظفٌن من
قبل د معاذ منصور حول ممارسات التصنٌع الجٌد وكذلك ممارسات السالمة العامة
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