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 ضوءبقعة 

 تقرير الرقابة وسالمة األغذية

 9102دٗسوبش  92تبسٗخ الٌشش فٖ خشٗذٓ أخببس الخل٘ح 

 بقلن الذمتَس صمشٗب خٌدٖ

 

 هدشد سؤال؛

هشت٘ي  9102ٍسد رمش هَػَع الشقببٔ الغزائ٘ٔ فٖ تقشٗش الشقببٔ الوبل٘ٔ 
 ٍرلل حسب هب ًشش فٖ الدشائذ، ٍّٖ مبلتبلٖ:

ٍالوَػَع مبى  "ب تؼول هي دٍى تشخ٘ضهسلخً 22"أٍالً: تحت ػٌَاى 
سَاء الب٘طشٗٔ  ٗخض ػول٘ٔ ربح الوَاشٖ ٍاألغٌبم ٍإخشاءات الشقببٔ

ٍقذ ٍالظح٘ٔ ػلى ّزُ الزببئح، ٍهوب ٍسد فٖ التقشٗش الفقشات التبل٘ٔ )
هي قبل ٍصاسٓ  9102ب تن حظشّب فٖ هبسس ب أّلً٘هسلخً 99لَحظ ٍخَد 

ٍهي دٍى التضاهْب  ،الظحٔ تضاٍل ًشبؽ ربح الوَاشٖ هي دٍى تشخ٘ض
قظَد ٌّب ٍالو –بإٔ اشتشاطبت طح٘ٔ أٍ ب٘طشٗٔ، ٍلن توبسس اإلداسٓ 

ػلْ٘ب حتى تبسٗخ اًتْبء أػوبل  الشقببٔ –إداسٓ الشقببٔ ٍالظحٔ الحَ٘اً٘ٔ 
األهش الزٕ ٗحَل دٍى التأمّذ هي هذى سالهٔ  9102فبشاٗش  02الشقببٔ فٖ 

 (.اللحَم الوزبَحٔ فْ٘ب، ٍقذ ٗؼشع طحٔ الوستْلن٘ي للخطش

بت ق٘بم فٌ٘٘ي ٍهسبػذٗي ب٘طشٗ٘ي ببإلفشاج الٌْبئٖ ػي بؼغ شحٌ)
اللحَم الوستَسدٓ فٖ الوٌبفز، هب ٗخبلف أحنبم الالئحٔ التٌف٘زٗٔ لٌظبم 
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الحدش الب٘طشٕ التٖ تقؼٖ بق٘بم طب٘ب بزلل، األهش الزٕ قذ تٌطَٕ ػلِ٘ 
هخبطش اإلفشاج ػي لحَم غ٘ش سل٘ؤ بسبب ػذم أّل٘ٔ الفٌٖ للق٘بم 

 (.ببلفحَص الالصهٔ

هفتشَ إداسٓ الظحٔ الؼبهٔ قلٔ ػذد الضٗبسات التفت٘ش٘ٔ التٖ قبم بْب )
هي أطل  9102فٖ سٌٔ  هحالً 071لوحالت ب٘غ اللحَم، التٖ بلغ ػذدّب 

% هي 33تضٍدّب ششمٔ البحشٗي للوَاشٖ ببللحَم، إٔ هب ٗوثل  هحالً 200
إخوبلٖ هحالت ب٘غ اللحَم، هب ٗحَل دٍى التأمّذ هي هذى التضام الوحالت 

الشتشاطبت الظح٘ٔ الوطلَبٔ، التٖ لن تشولْب الضٗبسات التفت٘ش٘ٔ بب
ٍرلل ببلشغن هي امتشبف اإلداسٓ الؼذٗذ هي الوخبلفبت الظح٘ٔ فٖ 

 (.الوحالت التٖ تن تفت٘شْب

ٗقَم هفتش إداسٓ الظحٔ الؼبهٔ فٖ حبلٔ ٍخَد هخبلفبت لذى هحل ب٘غ )
اللحَم بوٌح الوحل هْلٔ هؼٌ٘ٔ لوؼبلدٔ الوخبلفبت، ٍقذ لَحظ أى 

 9102حشست لْب هخبلفبت خالل ػبم  هحالً 42بوتببؼٔ اإلداسٓ لن تقن 
 (.بغشع التحقق هي هؼبلدتْب بؼذ اًقؼبء الوْلٔ الووٌَحٔ

 

 ٔلحبهقبطف تقذم إلى الطلبٔ أغزٗٔ غ٘ش ط"ثبًً٘ب: تحت ػٌَاى 
داء الظحٔ الؼبهٔ ػي ٍخَد أمشف تقشٗش ػي ٗقَل التقشٗش:  "لالستْالك
غزٗٔ الوقذهٔ للطلبٔ فٖ الوذاسس ألداسٓ الشقببٖ ػلى اداء اإلأػؼف فٖ 

أظْشت بؼغ ًتبئح التحل٘ل الوختبشٕ لؼٌ٘بت هي : )موب ٗتؼح هوب ٗلٖ
غزٗٔ الوقذهٔ هي بؼغ هتؼْذٕ الوقبطف لطلبٔ الوذاسس األ
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غزٗٔ غ٘ش طبلحٔ لالستْالك أٍخَد  9102ٍ 9103الحنَه٘ٔ خالل سٌتٖ 
اخشاءات لوٌغ تقذٗن  ٕأداسٓ لن تتخز ى اإلأال إ ،ٍغ٘ش هطببقٔ للوَاطفبت

ٗوبسس هتؼْذٍ . لى ح٘ي التأمذ هي سالهتْبإطؼؤ للطلبٔ تلل األ
 (.طؼؤ فٖ الوذاسس الخبطٔ ًشبطْن بذٍى تشاخ٘ض طح٘ٔتقذٗن األ

 

ٍفٖ الحق٘قٔ ال ًشٗذ تبشٗشات هي ٍصاسٓ الظحٔ، فلسٌب بحبخٔ إلى رلل، 
ششٗٔ، ًٍسأل ٍلني َْٗلٌب الَاقغ ًٍحي فٖ األلف٘ٔ الثبلثٔ هي ػوش الب

 أًفسٌب الؼذٗذ هي األسئلٔ التٖ سبوب ال ًولل اإلخببٔ ػلْ٘ب، هثل: 

 ألن ٗئي األٍاى ٍلَػغ قبًَى لظحٔ ٍسالهٔ األغزٗٔ فٖ البحشٗي ؟ .1
ألن ٗئي األٍاى أى ًؼغ أًظؤ للوشاقبٔ ٍسالهٔ األغزٗٔ هثل ًظبم  .2

 الْبسب ؟
هس٘شتٌب حتى ألن ٗئي األٍاى لٌَاخِ اخفبقبتٌب ٍأخطبءًب ًٍظحح  .3

 ًٌؼن بغزاء سل٘ن ٍطحٖ ؟

 حتى هتى ٗستوش الَػغ ػلى ّزا الحبل ؟

  

 

 

 

 

 

 


