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 الرابعةالمحاضرة 
 HACCPنظام الهاسب 

 تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة 
وهي طريقة منظمة لتعريف وتقييم  Hazard Analysis Critical Control Pointوهي اختصار لمصطلح 

ولتحكم في مصادر الخطر التي تهدد سالمة الغذاء. يحتل موضوع سالمة الغذاء جزءًا كبيرا من اهتمام الناس 
نتيجة زيادة الوعي الغذائي عالوة على التطورات التي شهدتها البشرية خالل العقود القليلة المنصرمة وخصوصا 

ل المنتجات الغذائية وذلك نتيجة الزدياد تعداد السكان وزيادة الهجرة من القرى في مجاالت تصنيع وحفظ وتداو 
إلى المدن مع توسع التجارة الدولية بعد اتفاقات العولمة التجارية. حيث أشارت اإلحصائيات إلى تزايد التجارة 

إن كل هذه العوامل  من اإلنتاج العالمي. %22وهي تمثل بذلك  2000و 1950مرة بين عامي  90الدولية حوالي 
قد أدت للبحث عن أفضل السبل الكفيلة بإطالة عمر الغذاء وزيادة فترة صالحيته لالستهالك البشري وذلك من 
خالل استعمال المواد الحافظة والمضافات الغذائية للمحافظة على اللون والنكهة والقوام، كما دخلت في هذا المجال 

المواد الغذائية مما خلق مشاكل جديدة. ولم يقف الموضوع إلى هذا الحد  تقنيات جديدة في طرق الحفظ ومعالجة
فقد تخطاه إلى المناطق الزراعية ومناطق اإلنتاج الحيواني فزادت نسبة استعمال األسمدة الكيماوية والمبيدات 

 الحشرية والمضادات الحيوية والهرمونات. 
اهض دفعة المستهلك كل يوم حيث اشتعلت حروب خفية بين لقد كان لهذا التطور الهائل في مجال األغذية ثمن ب

شركات اإلنتاج الغذائي من جهة ومؤسسات الرقابة الصحية من جهة أخرى وتضاربت المعلومات حول سالمة 
من األمراض السائدة اآلن هي أمراض  %90الغذاء الذي نتناوله اليوم حيث أشارت اإلحصائيات إلى أن أكثر من 

ماليين شخص يموتون سنويًا نتيجة تناولهم األغذية الملوثة مما دفع جميع  3األولى وان أكثر من غذائية بالدرجة 
المسؤولين عن الغذاء من مستهلك ومنتج وجهات رقابية للبحث عن كيفية التحقق من سالمة الغذاء المتداول اليوم 

 في األسواق.
الغذاء بعد الضجة األخيرة التي أثيرت حول مرض جنون لقد زاد االهتمام الشعبي باآلونة األخيرة بموضوع سالمة 

واألغذية المهندسة  H7  0157 E. coliالبقر وتشعيع األغذية وتلوث األغذية بميكروبات الليستريا والقولون السامة
 وراثيًا وتطالعنا الصحف يوميًا عن كوارث ومشاكل وحاالت تفشي أوبئة وأمراض نتيجة األغذية الفاسدة.

هوم سالمة الغذاء من وجهة نظر المستهلك والمنتج والجهات الرقابية إذ يحمل كل فريق من هذه الفرق يختلف مف
 تعريف خاص ونظرة خاصة به تشرح وجهة نظرة في مسمى سالمة الغذاء.

فالمستهلك يرغب في غذاء طبيعي وصحي وطازج غير معامل بالحرارة وقليل الدهون والملح والسكر بشرط ان 
بعض اإلضافات الضارة )مثل المواد الحافظة الالزمة إلطالة فترة صالحيته أثناء الخزن( أي أنه يتطلع  يكون بدون 

. في حين يبحث الصانع عن غذاء يمكن ان يحتوي على بعض المخاطر Zero riskإلى غذاء خالي من المخاطر 
يمتع بمظهر جذاب وطعم مرغوب  وذلك ليحقق إنتاج كميات كبيرة من الغذاء الذي Acceptable riskالمقبولة 

ومستوى مقبول ومسموح به من المواد الحافظة إلطالة فترة حفظه مع مراعاة النواحي االقتصادية الموصى بها في 
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هذا المجال. إن طرفي المعادلة الصعبة في موضوع اإلنتاج الغذائي هو تطلع المستهلك لغذاء خالي تماما من 
 المستهلك في غذاء يحوي حدًا مقبواًل من المخاطر الغذائية. المخاطر الغذائية في حين يتطلع

أما من وجهة النظر الرقابية فسالمة الغذاء تعني حماية المستهلك من خالل الرقابة على جودة المنتج وسالمته 
يقه، وتسو  ولهتدابداية من التفتيش على المصانع ومراقبة معامل الوحدات اإلنتاجية وفحص المنتج النهائي ونظام 

 أي أنها تهتم بمواصفات المنتج وتحليله وصالحيته.
بقي أن نعرف أن سالمة الغذاء تعني من الناحية العلمية بأنها تحديد مخاطر الغذاء وتقييمها وتحليلها ووضع 

 المعايير ووضع الحلول المناسبة لتجنب الخطر في الغذاء وذلك على أسس تكنولوجية
يهتم بالمقام األول بسالمة الغذاء وهو عبارة عن برنامج تنظيمي لسالمة  تطلق كلمة هاسب على نظام رقابي

األغذية عن طريق تحديد مواطن أو مصادر الخطر عند تصنيع وإنتاج األغذية بدأ من إنتاج المادة الخام مرورًا 
ملية ع بمراحل إعداد وتحضير وتصنيع وحفظ أو توزيع الغذاء من خالل معرفة ما يسمى بالنقاط الحرجة في

التصنيع ومراقبة هذه النقاط عن طريق عملية متابعة دقيقة لمنع واستبعاد هذه المخاطر التي قد تهدد سالمة الغذاء 
 أو تقليلها إلى مستوى يمكن قبوله. 

ي أنه أ )الطبيعية(يهتم نظام الهاسب بالمخاطر ذات السبب الميكروبيولوجي أو الكيميائي أو المواد الغريبة 
بارة عن تركيز الجهود بطريقة منطقية منظمة نحو ممارسة التصنيع الجيد لوضع أولويات الرقابة باختصار ع

على جميع الخطوات في سلسلة إنتاج الغذاء بمعنى أن ينتقل التركيز من فحص المنتج النهائي إلى منع حدوث 
 المخاطر أثناء التصنيع لمنع أو تقليل احتماالت التلوث.

هاسب دول كثيرة عالميًا بحيث أصبح نظام ال واعتمدتهأوربا  ووقد أتسع حاليًا نطاق استخدام الهاسب في أميركيا 
 كلمة السر التي يتباها بها رؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين الذين يفتخرون انهم يسيرون على هذا النظام.

 لماذا الهاسب 
ي التحكم الحرجة عن أساليب التفتيش التقليدية في أنه برنامج وقائي منع يختلف نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط

يتعامل مع مصادر الخطر قبل وقوعها بتطبيق عدة وسائل للتحكم في منع مصادر الخطر أو منع تكرار حدوثها 
هالك المنتج استويتم ذلك عن طريق تحديد نقاط التحكم الحرجة أثناء اإلنتاج بدأ من المواد األولية والخامات وحتى 

النهائي. حيث تتم العديد من اإلجراءات لتتبع مصادر الخطر والتحقق من إزالتها. والهاسب يضع نظامًا لحفظ 
 السجالت مما يوفر طريقة دقيقة لتدقيق الوثائق حسب تواريخها وتحديد المسؤولية وتوزيع األدوار.

لألسباب  عتمد فقط على إختبار المنتج النهائي وذلكيفضل نظام الهاسب على أساليب التفتيش التقليدية التي ت
 التالية:
إن اختبار المنتج النهائي يعتمد على تحليل عدد كبير من العينات وإذا ظهر وجود مصدر خطر يتم  -1

 إتالف المنتجات في المصنع واسترجاع المنتجات المسوقة.
 حليلها في المنتج النهائي.إن اختبار المنتج النهائي يتركز على عدد من المخاطر التي تم ت -2
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في أساليب التفتيش التقليدية تنحصر المسؤولية في قسم توكيد الجودة أو السيطرة النوعية و عدد محدود  -3
من العاملين بينما في نظام الهاسب تحدد المسؤولية على كل خطوة وهناك سجالت ووثائق ورسائل لمنع 

 الخطر فبل وقوعه.
 المراقبة كرد فعل فقط وليس عماًل مخططًا من قبل.في النظم التقليدية تتم  -4

في نظم المراقبة التقليدية تستمر خطوات التصنيع رغم وجود مصدر خطر من البداية وتتم عملية تعبئة وتغليف 
ن أين م ونقل وتسويق المنتج ثم يتم اكتشاف خطر فيتم استرجاع هذه المنتجات واعدامها وبالتالي تزيد التكاليف.

  :م هاسبنشأ نظا
كية األمري عندما عهدت وكالة الفضاء األمريكية ناسا إلى شركة بيلز بيرى  1960بدأت فكرة نظام الهاسب عام  

تطوير نظام يمنع تلوث الغذاء المقدم لرواد الفضاء في ظروف انعدام الجاذبية وأن تكون خالية من العيوب وأن 
التي  %100الغذاء خالي من البكتيريا والفيروسات والسموم والمخاطر الكيميائية والطبيعية وبنسب تصل إلى 

علن نظام الهاسب وألول مرة في المؤتمر الوطني م أ  1971وفى  -.تعرض رواد الفضاء إلى مشاكل صحية
نظام الهاسب  ((FDA) لحماية األغذية بأمريكا عن طريق الشركة المذكورة وبعدها أدخلت هيئة الغذاء والدواء

م خالل السبعينيات وأوائل  1973وقد نشرت الشركة المذكورة أول وثيقة للهاسب عام  . لألطعمة المعلبة فقط
أستخدم نظام الهاسب على نطاق  1985في عام   .ت عدة شركات معلومات لتطبيق الهاسبالثمانينيات طلب

طبق الهاسب ألول مرة على األغذية البحرية واألسماك كما قامت  1987في عام   .واسع في صناعة األغذية
طبيق الهاسب تلجنة حماية األغذية بتطوير برنامج الهاسب ووضع تعريف والمصطلحات المستخدمة واعتبرت أثناء 

 .ةاألغذيلضمان سالمة 
بالتأكيد على أهمية تطبيق نظام الهاسب لضمان سالمة األغذية وكان  (WHO) وقد قامت منظمة الصحة العالمية

والهيئة الدولية  (Codex Alimentarious) ذلك في الثمانينات إضافة إلى ذلك شددت لجنة دستور األغذية
في تطبيق هذا النظام في مجاالت الصناعات الغذائية وأصبح  (NACMEF) يةللمواصفات الميكربيولوجية لألغذ

 كية.ملزمًا للمصدرين في بعض الدول األوربية واألمري
 أين يمكن أن يطبق هذا النظام:

يمكن تطبيق هذا النظام في جميع المنشآت الغذائية الكبيرة والصغيرة، ويساعد على التعرف على جميع مراحل 
والتحكم فيها بداًل من التخلص منها. كما يوضح هذا النظام مدى فعالية عمليات النظافة والتطهير تجهيز الغذاء 

المستخدمة في المنشآت الغذائية ألنه يشدد على تطبيق البرامج األولية قبل البدء في نظام الهاسب ويهتم بالتحكم 
 .بالظروف المحيطة بعملية التصنيع الغذائي

 : أسلوب نظام الهاسب
ظام الهاسب هو أسلوب يرتكز أساسا على اإلجراءات الوقائية أثناء التصنيع أو التقديم أكثر من التركيز على ن

م لتصميااختبار المنتج النهائي. وهو نظام قابل للتطوير والتكييف مع أي تغييرات سواء كانت: في المعدات، 
 الخطوات التصنيعية، أو التطورات التقنية
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 سب:لماذا نظام الها

 :إن التحديات الجديدة التي تواجه سالمة الغذاء تحتاج إلى وضع أنظمة قوية وفعالة لمجابهتها وعلى سبيل المثال
تم اكتشاف أنواع من البكتيريا لم تكن معروفة سابقا تؤدى إلى أمراض منقولة بالغذاء  1988 – 1973ما بين عام 

يرها من الميكروبات التي أصبحت تظهر في المزيد من والسالمونيال والليستريا وغ (E.Coli. H7 O157مثل
الدول. كما نبه خبراء الصحة إلى المخاطر الكيميائية الملوثة للطعام مثل تأثير الرصاص في الطعام على الجهاز 

 العصبي.
 يختلف نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة )هاسب( عن أساليب التفتيش التقليدية في أنه برنامج
وقائي منعي يتعامل مع مصادر الخطر قبل وقوعها بتطبيق عدة وسائل للتحكم في منع مصادر الخطر أو تقليل 
تكرار حدوثها، ويتم ذلك عن طريق تحديد نقاط التحكم الحرجة أثناء اإلنتاج بدءاً من المواد األولية والخامات وحتى 

سجالت ر الخطر والتحقق من إزالتها، ويضع نظاماً لحفظ الاستهالك المنتج النهائي. وتتم فيه إجراءات لتتبع مصاد
  .مما يوفر طريقة دقيقة لتدقيق الوثائق حسب تواريخها وتحديد المسئولية وتوزيع األدوار

 :ويفضل نظام الهاسب على أساليب التفتيش التقليدية التي تعتمد فقط على اختبار المنتج النهائي لألسباب اآلتية
النهائي يعتمد على تحليل عدد كبير من العينات وإذا ظهر وجود مصدر خطر يتم إتالف  اختبار المنتج -1

 ..المنتجات الموجودة بالمصنع واسترجاع المنتجات بعد عرضها للتسوق 
 .اختبارات المنتج النهائي تركز فقط على عدد من المخاطر التي تم تحليلها في المنتج النهائي -2
 يفليدية تنحصر المسئولية فى قسم توكيد الجودة وعدد محدود من العاملين بينما في أساليب التفتيش التق -3

 .نظام الهاسب تحدد المسئولية عن كل خطوة وهنالك سجالت ووثائق ورسائل لمنع الخطر قبل وقوعه
 .في النظم التقليدية تتم المراقبة كرد فعل فقط وليست عماًل مخططًا له من قبل -4

نظم المراقبة التقليدية تستمر خطوات التصنيع رغم وجود مصدر خطر من البداية وتتم عمليات تعبئة  في
وتغليف ونقل وتسويق المنتج ثم يكتشف وجود الخطر فيتم استرجاع هذه المنتجات وإعدامها وبالتالي تزيد 

ك مة الغذاء وكسب ثقة المستهلالتكاليف. ومما سبق يمكن اعتبار نظام الهاسب من أكفأ الطرق للتأكد من سال
 .والجهات الرقابية

 أهداف وفوائد نظام الهاسب: 
أهم هدف للهاسب هو ضمان سالمة الغذاء لتحقيق رغبة المستهلكين والمحافظة على صحتهم. الن إنتاج غير 

 :سليم ينتج عنه
هور حاالت وبائية على التعليمات والقوانين الحكومية: ويكون رد الفعل الحكومي واضحًا عند ظ مخالفة-1

 .الصحة العامة. وان إعدام الغذاء هو أقل رد فعل
 .ثقة المستهلكين وشكواهم من الغذاء الفاسد فقد-2
سمعة الشركة وانصراف عمالئها عنها وقد يتم إغالق مصانعها وعدم استمرارها حتى تقوم بمعالجة  فقد-3
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ات والمستهلكين والبالد التي اتجهت إلى تطبيق نظام وهناك العديد من الفوائد تعود على الشرك.مصدر الخطر
 .الهاسب في مصانعها من أجل سالمة الغذاء
 :الفوائد بالنسبة للشركات بتطبيق نظام الهاسب

تحصل الشركة على برنامج تنظيمي للمراقبة يغطى كل نواحي السالمة ابتداء من الخام وحتى المنتج  -1
 .عملية اإلنتاجيةالنهائي .مما يعطيهم تحكم أفضل في ال

الهاسب ينقل الشركة من نظام فحص المنتج النهائي إلى اتجاه جديد نحو منع حدوث األخطاء قبل  -2
ظهورها وهذا يؤدى إلى إنتاج عالي الجودة وتقليل الفاقد من المنتج النهائي وكذلك خفض أخذ العينات من 

 .المنتج المكتمل
ية لألمراض والمخاطر الصحية الناتجة عن استهالك الغذاء وأن الهاسب يؤدى إلى رقابة فعالة واقتصاد -3

 .التطبيق الصحيح للهاسب سوف يؤدى إلى التعرف على كل المخاطر التي يمكن حدوثها
نظام الهاسب يساعد على تركيز كل الجهود نحو األماكن الحرجة فقط في العملية التصنيعية مما يوفر  -4

 .الوقت والجهد
 .عن برنامج مكمل لنظم إدارة الجودة األخرى الهاسب عبارة  -5
 .تطبيق نظام الهاسب يقلل من شكاوى المستهلكين والشكاوى تعد مؤشرا ممتازا لمراقبة مدى تقبل المنتج -6
تطبيق نظام الهاسب يؤدى إلى تقليل المرتجعات من األغذية ) البضاعة المرتجعة باهظة التكلفة(.وربما  -7

 .أكثر من تكلفة تطبيق وتنفيذ الهاسب في المنشأة نفسهايكون تكلفة مرتج واحد 
نظام الهاسب أقرته المنظمات الدولية مثل لجنة الكودكس كأفضل وسيلة فعالة للسيطرة على األمراض  -8

التي تنتقل عن طريق الغذاء. وفرضته بعض االتفاقات الدولية األخرى مثل )الجات ( وتعليمات االتحاد 
  .التعامل الدولي في تجارة األغذية سوف يكون محوره نظام الهاسباألوربي ومعروف ان 

نظام الهاسب تفرضه الهيئات القانونية رغم أنه اختياري في الوقت الحاضر إال أن الهيئات المسئولة  -9
 .داخل الدول تشجع تطبيقه وقد تفرضه في المستقبل على شركات األغذية

لروح المعنوية ألصحاب المصانع والعاملين نتيجة جودة وكفاءة تطبيق نظام الهاسب يؤدى إلى رفع ا -10
 .المنتج

نظام الهاسب يؤدى إلى زيادة الطلب على المنتج .الن كل الشركات التي طبقت النظام ذاد الطلب  -11
 . على منتجاتها

 جودةونظام إدارة كامل ال ISO 9000 تطبيق نظام الهاسب يسهل االنضمام إلى أنظمة الجودة مثل -12
(TQM 

 ةالفوائد بالنسبة للدول
 .ضمان الدولة أن هناك إنتاج أغذية آمنة صحيًا للمستهلكين وذلك يعنى عدم انتشار األمراض واألوبئة -13
 .ترسيخ مفاهيم سالمة األغذية بالبالد وتطبيق نظام الهاسب وبما يتضمنه من تخطيط وتنظيم وتوثيق -14
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المنتجات مما يشجع على الدخول في التجارة الدولية والتوجه إلى الهاسب يزيد الثقة في سالمة  -15
  .التصدير

تشجيع المصانع المنشأة حديثًا أو تحت اإلنشاء على تطبيق نظام الهاسب في خطة المشروع بتوفير  -16
 .األجهزة المناسبة قبل البدء في اإلنتاج يساعد على تطوير وتحديث الصناعة

 . بالنسبة للمنشاةيسهل مهمة التفتيش  -17
الهاسب يساعد في خفض التكاليف في صناعة األغذية على المدى الطويل نظرًا لتقليل مرات فحص  -18

 .األغذية
تطبيق نظام الهاسب يشجع على تطوير تشريعات األغذية وااللتزام بالتشريعات واإلرشادات الدولية  -19

خطورة الميكربيولوجية وأغراض سالمة الغذاء وتدعيم وخاصة النظم الحديثة لسالمة األغذية مثل تقييم ال
 .االتصاالت الدولية عن المخاطر الميكربيولوجية

 متى يتم تطبيق النظام
يطبق في المصانع والمنشئات الغذائية إلى ما زالت في مرحلتي التخطيط والتصميم لإلنتاج. وعلى المنتجات 

ن تحديد مصادر الخطر واإلجراءات التحكمية الخاصة بها التي في مرحلة التطوير أو التعديل وذلك حتى يمك
وبالتالي يمكن تعيين نقط التحكم الحرجة بفعالية في مرحلة تصميم المنتج وذلك يساعد على تجهيز وتركيب 

القائمة بعد إجراء التعديالت )األجهزة والمعدات الالزمة. يمكن تطبيق النظام على تلك المنشآت والمنتجات 
 .الالزمة لتنفيذ النظام والتحويرات

 يرتكز نظام الهاسب على سبعة خطوات أساسية 
 :السيطرة على التلوث الذي يؤثر على سالمة الغذاء خالل سلسلة تحضير الطعام وهذه الخطوات تتضمن

 .((HAACP) إيجاد مصادر الخطر وتحديد درجة الخطورة واإلجراءات الوقائية للتحكم في اإلخطار -1
والتي يتم عندها تطبيق اإلجراءات الوقائية لمنع أو تقليل حدوث  (CCPs) لتحكم الحرجةتحديد نقاط ا -2

 .األخطار إلى أقل حد ممكن
 .(Control Limit) وضع معايير لكل نقطة تحكم حرجة للسيطرة عليها -3
 .( Monitoring) وضع إجراءات الرصد والقياس لنقط التحكم الحرجة -4
 Corrective) كانت نتائج الرصد والقياس غير مطابقة ألسس السالمة الغذائيةتصحيح اإلجراءات كلما  -5

action).. 
 .(Verification) التأكد من عمل النظام بطريقة فعالة كما هو مخطط له -6
 .( Documentation) حفظ سجالت توثيقية للنظام -7

 : إلزامياهل يجب تطبيق الهاسب 
ي لم تعد كافية لضمان سالمة الغذاء طبقًا للمعايير الميكربيولوجية، ونظرًا الن نظرًا الن اختبارات الناتج النهائ

النظام هو تامين وضمان لسالمة الغذاء ومنع المخاطر الكيميائية والطبيعية والبيولوجية. يجب أن يكون الهاسب 
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 :إلزاميا وخاصة عندما تكون هناك حاجة ملحة لذلك وتتوقف على االعتبارات التالية
 .توجد مصادر خطر معينة وواضحة تؤثر على صحة اإلنسان هل-1
 .تحتوى المادة الخام على مصادر خطر متوقعة هل-2
 .تأثير عمليات التصنيع في منع أو تقليل مصادر الخطر المتوقعة درجة-3
 .دخول مصادر خطر أثناء عمليات التداول والتخزين التالية لعمليات التصنيع احتمالية-4
 .المخاطرة على المستهلكين شدة-5
 .الخاصة بتطبيق الهاسب العائد( –االقتصادية )التكلفة  العوامل-6

 
 تعاريف ومصطلحات سالمة الغذاء

 :Safe foodالغذاء اآلمن  -1
هو الغذاء الخالي من الملوثات والمخاطر والذي ال يسبب أي ضرر أو مرض لإلنسان على المدى القريب أو 

 نتائج تحليل معملية وتجارب على حيوانات التجارب أو بناء على استخداماته الطويلة األمد البعيد وذلك بناء على
 :Food safetyسالمة الغذاء  -2

 هي جميع اإلجراءات الالزمة إلنتاج غذاء صحي غير ضار بصحة اإلنسان.
 :Contaminantملوث  -3

خرى لم يتعمد إضافتها للغذاء فتؤثر على أي عامل بيولوجي أو كيمياوي أو أشعاعي أو مواد غريبة أو أية مواد أ
 سالمة الغذاء ومالئمته لالستهالك.

 :Food suitabilityمالئمة الغذاء  -4
 ضمان قبول الغذاء لالستهالك اآلدمي طبقًا للغرض المحدد من استخدامه.

 :Food contaminationتلوث الغذاء  -5
 بالغذاء.هو وصول أي نوع من الملوثات للغذاء أو البيئة المحيطة 

 :Food spoilageفساد الغذاء  -6
هو أي تغيير يحدث في الغذاء ويؤثر على خواصه بسبب نشاط ميكروبي أو كيمياوي أو بيئي أو ميكانيكي ضار 
مما يؤدي لرفض الغذاء من قبل المستهلك أو إيقافه من قبل جهات الرقابة لعدم مطابقته للمواصفات الخاصة 

 اء.بشروط جودة وسالمة وصحة الغذ
 :Food poisoningتسمم الغذاء  -7

هو الحالة المرضية التي تحدث نتيجة تناول غذاء إما أن يكون ملوثًا بالميكروبات المرضية أو نواتجها السامة أو 
 نتيجة تناول ملوثات كيمياوية.
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 :Shelf lifeفترى الصالحية  -8
مقبواًل وصالحًا ة ويظل حتى نهايتها مستساغًا و هي الفترة الزمنية التي يحتفظ بها المنتج الغذائي بصفاته األساسي

 لالستهالك اآلدمي وذلك تحت ظروف محددة للتعبئة والنقل والتخزين.
 :Expiry dateتأريخ إنتهاء الصالحية  -9

 هو التاريخ الذي يحدد نهاية فترة صالحية الغذاء تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل والتخزين.
 :Food borne diseasesأمراض تنتقل عن طريق الغذاء  -10

أي مرض مصدره الماء أو الغذاء أو ينتج عن تناول غذاء يحتوي على أي مسبب للمرض يصيب اإلنسان أو 
 الحيوان.

 :Pathogenic microbeميكروب ممرض  -11
 وصف للداللة على قدرة ميكروب على أحداث مرض لإلنسان.

 :Food establishmentالمنشأة الغذائية  -12
أي مبنى أو مكان يستعمل إلنتاج وتشغيل وتصنيع وتعبئة وتخزين الغذاء كما يشمل المنطقة المحيطة به ويخضع 

 تحت إدارة واحدة.
 :Food handerمتداول الغذاء  -13

هو أي شخص يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الغذاء سواء بتعبئته أو تفريغه أو يتعامل مع معدات الغذاء 
 أو األسطح المالمسة له وبذلك يخضع لمتطلبات الشئون الصحية وسالمة الغذاء.

 :Food lotشحنة الغذاء  -14
 كمية الغذاء أو وحدات الغذاء منتجة ومتداولة تحت ظروف واحدة.

 :High risk foodsأغذية عالية الخطورة  -15
األغذية التي تساعد على نمو وتكاثر البكتريا وهي عادة تؤكل بدون طهي أو اية معامالت أخرى إلبادة البكتريا 

 pHمثل الحليب ومنتجاته، البيض، اللحوم، السماك، الخضراوات وهي عادة ال تشمل األغذية الحامضية ذات 
 حيحة.ولكنها تشمل أي غذاء جرى تناوله وخزنه بصورة غير ص 4.6أقل من 

 :Food inspectionالتفتيش الغذائي  -16
هي عملية فحص منتجات األغذية أو نظم األغذية بواسطة جهة ذات سلطة قانونية بغرض التحكم في المواد 
الخام، وعملية التصنيع، والتوزيع، والمنتجات تحت التصنيع، والمنتجات النهائية للتحقق من مطابقتها للمتطلبات 

 لك والصحة العامة وضمان عدالة الممارسات التجارية.الخاصة بحماية المسته
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 تعاريف ومصطلحات لها عالقة بالشؤون الصحية لألغذية
 :Hygieneالشؤون الصحية  -1

 هو توفير عوامل صحية ووقائية للحفاظ على صحة اإلنسان.
 :Food hygieneالشؤون الصحية لألغذية  -2

وسالمته ومالئمته الستهالك اإلنسان في جميع مراحل إنتاج الغذاء هي اإلجراءات التي تؤمن بها صحة الغذاء 
 وحصاده وتصنيعه وتوزيعه وتحضيره وتقديمه كما تشمل أسباب مخاطرة الفيزيائية والكيمياوية والمكروبيولوجية

 :Good hygienic practiceالممارسات الصحية الجيدة  -3
 لغذائية وهي أساس نظم سالمة الغذاء هي مباديء في السلوك الصحي في المنشآت والمصانع ا

 :Sanitationالتطهير الصحي  -4
هي عملية معاملة األسطح واألجهزة بالمواد الكيمياوية أو المعامالت الحرارية للقضاء على الميكروبات إلى 

 مستوى آمن ال يؤثر على المنتج الغذائي أو المستهلك 
 :Cleaningالتنظيف  -5

 والقاذورات والدهون وبقايا األغذية أو أي مواد أخرى غير مرغوب بها.هي عملية إزالة األتربة 
 :Hygienic surveillanceالرقابة الصحية  -6

مجموعة من اإلجراءات الميدانية والمكتبية لمتابعة الشروط الصحية الواجبة في المحال أو المصنع والتأكد من 
الك ملين فيها للتحقق من سالمة وصالحية الغذاء لالستهتوافرها وخاصة في أماكن التصنيع واإلعداد والعرض والعا

 البشري ومطابقته للمواصفات المعتمدة.
  Personal hygieneالنظافة والصحة الشخصية  -7

هي نظافة جسم الفرد وخاصة أجزاء الجسم التي قد تساهم في تلوث الغذاء مثل الجلد واليدي والشعر والعيون والفم 
مخلفات األعضاء والتي قد تلوث الغذاء من خالل نقل الميكروبات بطريقة مباشرة وغير واألنف والجهاز التنفسي و 

 مباشرة
   Detergentالمنظف  -8

هي مادة كيميائية محاليلها قادرة على إزالة األوساخ من على األسطح بفعالية وهي إما قاعدية أو امالح القواعد 
 أو امالح الفوسفات أو حامضية أو متعادلة.

 
 ومصطلحات الهاسبتعاريف 

 :Controlالتحكم  -1
 أي إتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية للمحافظة على سير العملية التصنيعية طبقًا لخطة الهاسب.

 :Control measureمقياس التحكم  -2
 هو أي فعل أو نشاط يمكن استخدامه لمنع أو استبعاد خطر يهدد سالمة الغذاء أو تقليله إلى المستوى المقبول.
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 :Hazardلخطر مصدر ا -3
عبارة عن فرصة وقوع ضرر نتيجة تأثير تلوث الغذاء عن طريق عامل بيولوجي أو كيمياوي أو طبيعي يسبب 

 مرض أو خطر على صحة اإلنسان في حالة عدم التحكم فيه.
: هي مكونات طبيعية تضر بصحة اإلنسان مثل أجزاء Physical hazardمصادر الخطر الطبيعية 

 اإلنسان كالشعر أو الخشب أو العظام في اللحوم أو الحصى ... الخ. الحشرات أو مخلفات
هي مواد كيميائية تضر بصحة اإلنسان مثل بقايا  :Chemical hazardمصادر الخطر الكيميائية 

المبيدات واألسمدة ومواد التنظيف ومساحيق الغسيل وبقايا المضادات الحياتية واألدوية البيطرية أو ملوثات 
 الخ البيئة...

: هي كائنات حية ممرضة أو منتجة للسم وتسمل Biological hazardمصادر الخطر البايولبوجية 
 البكتريا والفطريات والفيروسات والطفيليات ... الخ

 :Hazard analysesتحليل مصدر الخطر  -4
ذاء غهي عملية تجميع وتقييم المعلومات عن مصادر الخطر المحتملة والظروف المؤدية لتواجدها في 

 ما لتقرير أولويات الضرر أي أنها أكثر تهديدًا لسالمة الغذاء لوضعه في خطة الهاسب.
 :Critical control pointنقطة التحكم الحرجة  -5

هي خطوة من خطوات الصناعة أو عملية تصنيعية ضمن مراحل التصنيع والتي يؤدي عدم التحكم بها 
بدقة إلى أن تكون مصدر خطر على سالمة وصحة الغذاء لذلك يتم وضعها تحت رقابة محكمة وتعتبر 

كون تأساسية لمنع أو استبعاد هذا الخطر على سالمة الغذاء أو تقليله إلى مستوى مقبول. وهي قد 
 1CCP 2أوCCP .حيث يجب تقليل الخطر إلى حد آمن 

 : HACCP Planeخطة الهاسب  -6
هي الوثيقة المكتوبة التي تعتمد على مباديء وأساسيات الهاسب والتي تحدد خطوات يجب أتباعها للتحكم 

 في مصادر الخطر التي تهدد سالمة الغذاء في مراحل إنتاجه وتصنيعه في سلسلة إنتاج الغذاء.
 :Food chainسلسلة إنتاج الغذاء  -7

 هي تتابع المراحل التي يمر بها إنتاج الغذاء بدء من مرحلة إنتاج الغذاء األولى وصواًل للمستهلك النهائي.
 .Haccp systemنظام الهاسب  -8

 .هو نتاج تنفيذ خطة الهاسب         
 لمصادرا
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