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 :  ٚزى ارخبر اإلعشاءاد انزظؾٛؾٛخ فٙ انؾبنزٍٛ انزبنٛزٍٛ 

عُذيب رذل َزبئظ انشطذ ٔ انقٛبط عهٗ اَؾشاف َقطخ انزؾكى انؾشعخ عٍ انؾذ 

 . انؾشط أٔ انًغزٕٖ انًغزٓذف 

عُذيب رذل َزبئظ انشطذ ٔانقٛبط عهٗ فقذاٌ انزؾكى ٔانغٛطشح ٔٚزخز قشاس 

 . اإلعشاء نزعذٚم انعًهٛخ أٔ انخطٕح انزظُٛعٛخ نالؽزفبظ ثبنغٛطشح 

 . ٚزى انزخهض يٍ انغزاء انًظُع خالل فزشح فقذ انغٛطشح 

 

  -: أيضهخ نإلعشاءاد انزظؾٛؾٛخ 

 . انزطٓٛش ٔانزُظٛف 

 . ػجؾ انغشعخ انًطهٕثخ 

 . ػجؾ دسعخ انؾشاسح ٔانٕقذ 
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 ْٙ عًهٛخ انجؾش ٔانزؾهٛم نهغجت انغزس٘ انزRoot Cause Analysis٘: ) (رؾهٛم انغجت انغزس٘ • 

 انز٘ ٚغًؼ أٔ ٚزغجت فٙ ؽذٔس خهم يب فٙ انعًهٛخ) ْٕ انظشف أٔ يغًٕعخ يزشاثطخ يٍ انظشٔف 

 ٔعُذيب ٚزى رظؾٛؼ ْزا انظشف ٚزى يُع ثشكم دائى ركشاس انخهم فٙ انًُزظ أٔ انخذيخ انزٙ رى إَزبعٓب

 (ثٕاعطخ انعًهٛخ
 أٔ عذو( انزؾفعConcern) ْٕ عًهٛخ ؽم انًشكهخ إلعشاء رؾقٛق فٙ انؾبدس أٔ انًشكهخ أٔ انقهق • 

 .انًطبثقخ
 رؾهٛم انغجت انغزس٘ ْٕ رًبيب عًهٛخ يُفظهخ عٍ إداسح انؾٕادس ٔاإلعشاءاد انزظؾٛؾٛخ انفٕسٚخ سغى• 

 .انزشبثّ ٔ انزقبسة ثُٛٓى
 أٌ ُٚظش إنٗ أثعذ يٍ انؾم انظبْش٘ ٔأعشاع انًشكهخ انفٕسٚخ ثم( انقبئى ثبنزؾهٛم)ٚزطهت يٍ انًؾقق • 

 (رشرٛت األؽذاس انظؾٛؼ/ عٛبقٓب )فٓى األعجبة األعبعٛخ أٔ انكبيُخ نهٕػع ٔٔػعٓب فٙ َظبثٓب 

 .  انؾٕٛد/ عذو انًطبثقخ )ٔثبنزبنٙ يُع ركشاس ؽذٔس َفظ انًشكهخ 
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 :فوائذ القيام بعولية تحليل السبب الجزسي 
 رؾذٚذ انؾهٕل انذائًخ -1

 يُع انفشم انًزكشس -2

 .انجغٛطخ ٔ انًشكجخ : إدخبل عًهٛخ ؽم انًشكهخ انًُطقٛخ انزٙ رُطجق عهٗ انًشبكم ٔعذو انًطبثقخ  -3

 

 (لوعظن حاالت عذم الوطابقة: )خطوات تحليل السبب الجزسي 
 انزعشٚف انظؾٛؼ ٚؤد٘ نهغجت انغزس٘ انؾقٛقٙ ثذٌٔ ركش ؽهٕل: عذو انًطبثقخ / رعشٚف انًشكهخ  -1

 نهغجت انغزس٘( رؾقٛق / اعزقظبء / فؾض )ثؾش  -2

 ٔ اإلؽبس انضيُٙ ٔ انًغؤٔنٛبدPAPقى ثٕػع خطخ انعًم انًقزشؽخ  -3

 خطخ انعًم انًقزشؽخ( رفعٛم)قى ثزطجٛق  -4

 ( أعهٙ دسعبد انًزبثعخ عٍ قشة)قى ثبنزؾقق يٍ انفعبنٛخ ٔ انشطذ  -5
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 يٍ عًٛع األقغبو انًعُٛخ: كٌٕ فشٚق رؾهٛم انغجت انغزس٘ نهزؾقٛق فٙ انًشكهخ -1

 يبرا ؽذس خطأ ؟ يع انظٕس ٔ انذالئم ٔ: ؽبنخ عذو انًطبثقخ / انًشكهخ / يهخض ثبنؾبدصخ  -2

 .انًعهٕيبد األٔنٛخ

 يٍ ٔقذ اكزشبف انًشكهخ: قى ثبنزأكٛذ عهٙ رشاثؾ األؽذاس ٔ رشرٛجٓب انًُطقٙ  -3

 /عُذيب رى اكزشبف انًشكهخ ٔٔقذ ٔ ربسٚخ آخش فؾض عهٛى نهًُزظ : قبئًخ ثبألٔقبد ٔ انزٕاسٚخ  -4

 .انزشغٛهخ 

 BOM / Formulaانززجع : قبئًخ ثكم انًٕاد ٔ انخبيبد ٔ يٕسدٍٚ انخبيبد ٔ انعًهٛبد نهًشكهخ  -5
 .رى انقٛبو ثّ ٔ اعزكًبنّ: اؽزٕاء / رظؾٛؼ / يهخض أ٘ إعشاء فٕس٘  -6

 .يعهٕيبد يٍ انعبيهٍٛ ثخظٕص انًشكهخ –َزبئظ رؾبنٛم  –عغالد : يعهٕيبد أخش٘ / أ٘ ثٛبَبد  -7

 Collation: رغًٛع ٔ رشرٛت يُطقٙ ٔ رؾهٛم كم انًظبدس انغبثقخ فٙ إؽبس ٔاؽذ  -8
 داخهٛبً أٔ ثبنزعبٌٔ يع خجشاء أٔ عٓبد يعبيم: رظٕس األؽذاس / انزؾقٛق فٙ عًٛع انغُٛبسْٕٚبد  -9

 خبسعٛخ 
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 .ْٙ أثغؾ ؽشٚقخ يُٓغٛخ نزؾهٛم انغجت انغزس٘• 
 ٚظم. انزأصٛش انكبيُخ ٔساء يشكهخ/ ْٔٙ عؤال ٚطشػ ؽشٚقخ رغزخذو العزكشبف انعالقبد انغجت • 

 .(فبئذح/ يعُٙ )إنی أٌ ٚزى انزٕطم إنی اعزُزبعبد راد يغضٖ " نًبرا؟"انًؾقق ٚغأل 

 عهٗ انشغى يٍ أٌ ثعغ األعئهخ) ٔٚقزشػ عًٕيب أَّ ال ثذ يٍ ؽشػ يب ال ٚقم عٍ خًغخ أعئهخ • 

 ؽٛش يٍ انًٓى ػًبٌ اعزًشاس ؽشػ األعئهخ ؽزٗ ٚزى رؾذٚذ انغجت( اإلػبفٛخ يطهٕثخ أؽٛبَب أٔ يفٛذح

 .(انًزعغم)انؾقٛقٙ ثذال يٍ االعزُزبط انغضئٙ

فًٍ انؼشٔس٘ عبدح انؾظٕل عهٗ يعهٕيبد أٔ أدنخ يٕػٕعٛخ فٙ كم يشؽهخ يٍ يشاؽم • 

 انعًهٛخ، يٍ

 انؼشٔس٘ أؽٛبَب إعبدح طٛبغخ عؤال أٔ ععهّ أكضش رؾذٚذا نهؾظٕل عهٗ ثٛبَبد راد يغضٖ، عهٗ

، أٔ انغؤال عٍ عجت عذو رذسٚت انفُٙ؟ نًبرا "عجٛم انًضبل، ثذال يٍ انغؤال ثجغبؽخ عٍ انغجت؟ 

 فشهذ

 "  نًبرا نى ركٍ عًهٛخ انزذسٚت فعبنخ فٙ ْزِ انًُبعجخ؟ " أٔ"عًهٛخ انزذسٚت؟ 
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 ْٕ عجبسح عٍ يغغى ثٛبَٙ ٔ ٚشٛش االعى األٔل نهعبنى انٛبثبَٙ كبسٔ إٚشٛكبٔا ٔ ْٕ أٔل يٍ اعزخذو ْزِ• 

 ثًب أَّ ٚغزعًم" انغجت ٔ األصشcause & effect) ( (كًب أؽهق عهٛٓب ؽشٚقخ . انطشٚقخ فٙ انغزُٛبد

 .يعٍٛ ٔ إلٚغبد انعالقخ ثٍٛ األصش ٔ أعجبثّ ( يشكهخ ) نؾظش كبفخ األعجبة انًؾزًهخ ألصش 
 ٔ ثغجت شكم انًخطؾ انز٘ ٚشجّ انٓٛكم انعظًٙ نهغًكخ اكزغت اعى عظى انغًكخ ٔ ثًب أَّ ٚجؾش عٍ• 

 .أعبط انًشكهخ نٓزا اكزغت اعًّ األخٛش
 ( .اعزخذايّ يٍ قجم فشٚق أكضش فعبنٛخ ) ًٚكٍ اعزخذاو ْزِ األداح يٍ قجم فشد أٔ فشٚق • 

 عبدح ٚزى سعى انًخطؾ يٍ قجم قبئذ انفشٚق انز٘ ٚؾذد انًشكهخ انشئٛغٛخ قٛذ انذساعخ ، صى ٚطهت يغبعذح• 

 انعظف انزُْٙ: يٍ األفشاد نٕػع األعجبة انشئٛغٛخ ٔ انًزفشعخ عُٓب ٔ ْكزا ًٚكٍ يمء انًخطؾ 

 ٔ يب أٌ ٚكزًم ركٍٕٚ انًخطؾ ؽزٗ رجذأ انُقبشبد فٙ انًغًٕعخ يٍ أعم رؾذٚذ أعبط انًشكهخ األكضش• 

 .رأصٛشا ٔ انقبثهخ نهؾم 
 يغؼ األعجبة انزٙ نٛغذ نٓب/ األعجبة انًخزبسح رعهى ثذٔائش نزؾذٚذ يب ٚغت عًهّ ثعذ رنك أٔ ٚزى ؽزف • 

 عالقخ ثبنًشكهخ 
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. 

االجشاءات 

 التصحيحة 
نقطة   الخطش حذود الخطش  الوشاقبة 

التحكن 

الحذ  هارا  كيف هتى  اين  هن  الحشجة 

 الحشج 
 حذود

 التشغيل 
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 . انٓبعت ٔعغالرّ ( HACCP)يشاععخ خطخ َظبو 

اإلعشاءاد انًغزخذيخ يٍ أٌ إعشاءاد انزؾكى انؾشعخ رؾذ انغٛطشح ٔانزؾكى 

 . 

 . اإلعشاءاد انزظؾٛؾٛخ ٔإعشاء انزخهض يٍ انًُزظ انغٛش يطبثق 

 . طالؽٛخ ٔيششٔعٛخ انؾذٔد انؾشعخ انًٕػٕعخ 

 .يشاععخ شكبٔ٘ انعًالء 

 

Dr. Hamid Ziena 



فً التأكد من أن التعدٌل الذي تم فً خطة الـ  Verificationتفٌد الـ * 

HACCP   مناسب 

 :  نقوم أٌضا بعمل تحقق إذا حدث * 

UNEXPLANID SYSTEM FAILURE 

 مسئولٌة شخص محاٌد  Verificationأعمال الـ * 

 تتم بتوقٌتات محددة سلفاً * 

Dr. Hamid Ziena 



Dr. Hamid Ziena 



Dr. Hamid Ziena 



االعمال التى أنجزتها ولم تسجلها كأنها لم تنجز  -:تذكر   
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