
 (1مرفق رقم )
 مصفوفة املخاطر الرئيسية

 املشكلة الرئيسية
 أحداث ومواقف 
 غري مرغوب فيها

 التأثري االحتمالية
 اخلطر
 املقدر

 االستجابة
جمال 
 اخلطر

 اخلطر
 املتبقي

 األولوية

سياسة الدولة يف 
محاية املنتج الوطين/ 

محاية منتجات 
الشركة العامة 

 للمنتوجات الغذائية

اخلاصة حبماية  ضعف اإلجراءات
 منتجات األلبان

 تشغيلي 45 81 9 9
 أداء

36 1 

ضعف اإلجراءات اخلاصة بتسويق 
 املنتجات

 تشغيلي 40 72 8 9
 أداء

32 2 

ضعف اإلجراءات اخلاصة بزايدة الطاقة 
 اإلنتاجية

 تشغيلي 20 49 7 7
 أداء

29 3 

ضعف اإلجراءات اخلاصة جبمع احلليب 
 اخلام

 تشغيلي 20 42 6 7
 داءأ

22 4 

 
 مصفوفة املخاطر الفرعية

 املشكلة الفرعية
 أحداث ومواقف
 غري مرغوب فيها

 التأثري االحتمالية
 اخلطر
 املقدر

 االستجابة
جمال 
 اخلطر

 اخلطر
 املتبقي

 األولوية

ضعف اإلجراءات 
اخلاصة حبماية 
 منتجات األلبان

ضعف السيطرة على السلع 
املستوردة اخلاصة مبنتجات األلبان 

  تباع يف األسواق احمللية اليت

 1 61 أداء 20 81 9 9

 2 47 تشغيلي 25 72 8 9 ضعف التنسيق بني األجهزة الرقابية 
عدم حصول كافة منتجات األلبان 

 على قرار محاية املنتج
 4 42 تشغيلي 22 64 8 8

عدم فاعلية اإلجراءات اخلاصة حبماية 
 املنتج بعد حصوله على قرار احلماية

 5 19 تشغيلي 23 42 6 7

عدم دعم املنتج من خالل تعاقد 
وزارات ودوائر الدولة لشراء منتجات 
الشركة والسماح ابنفتاح السوق على 

 السلع املستوردة الرديئة 

 3 45 تشغيلي 19 64 8 8

ضعف إجراءات الدعاية واإلعالن 
 للتعريف مبنتجات الشركة

 6 6 تشغيلي 50 56 8 7

 



 (2مرفق رقم )
 ـاذج املفحوصة يف قسم الرقابة الصحيـة / الرصافـةالنم

 سـبب الفشـل اسـم النمـوذج السـنة
 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان حليب اطفال دايالك 2013

 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان حليب ابودر دايالك
 ابيولوجي/ احتوائه على املكورات العنقودية Miniجنب 

 ابيولوجي/ احتوائه على بكرتاي ومخائر واعفان ولكرقشطة ا
 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان حليب نكتاليا

 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان حليب داعم سيميالك
 ابيولوجي/ احتوائه على املكورات العنقودية الذهبية حليب كامل الدسم )ريف اوراب( 2014

 ابيولوجي/ احتوائه على املكورات العنقودية ون ميدو( اردينحليب كامل الدسم )ل
 ابيولوجي/ احتوائه على املكورات العنقودية حليب كامل الدسم )برمير(
 كيمياوي/ احتوائه على النشأ جنب مثلثات بقرة البساتني
 كيمياوي/ احتوائه على النشأ جنب مثلثات الولد الذكي

 ابيولوجي/ مكورات عنقودية مس(حليب جمفف كامل الدسم )الش
 كيمياوي/ نسبة الربوتني قليلة

 كيمياوي/ احتوائه على النشأ جنب مثلثات )بقرة البساتني( 2015
 كيمياوي/ احتوائه على النشأ جنب مثلثات )البقرة الذكية(

 كيمياوي/ احتوائه على النشأ جنب مثلثات )بولو(
 حتوائه على النشأكيمياوي/ ا جنب مثلثات )وايت الند(

 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان حليب اطفال نوبالك
 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان حليب اطفال نوبالك

 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان حليب اطفال )نكتاليا( 2016
 ابيولوجي/مكورات عنقودية ذهبية جنب يوروك اوغلو
 يولوجي/ احتوائه على مخائر واعفاناب لنب شنينة )دوغ(

 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان حليب اطفال سيميالك )غني(
 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان (1حليب اطفال دايالك )
 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان (2حليب اطفال كيكوز )

 ابيولوجي/ احتوائه على مخائر واعفان لنب شنينة )دوغ(
 
 



 
 رخـة / الكـاذج املفحوصة يف قسم الرقابة الصحيـالنم

 لـوع الفشـن جـم املنتـاس نةـالس
 احتوائه على اخلمائر واالعفان ابيولوجي/ حليب دايالك 2013

 احتوائه على اخلمائر واالعفان ابيولوجي/ حليب دايالك
 احتوائه على اخلمائر واالعفان ابيولوجي/ حليب نكتاليا

 احتوائه على البكترياي املكورات العنقودية الذهبية ابيولوجي/ جبنة شال
 احتوائه على البكترياي املكورات العنقودية الذهبية ابيولوجي/ جبنة مرسني

 احتوائه على البكترياي املكورات العنقودية الذهبية ابيولوجي/ جبنة مثلثات التفوق 2014
 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان حليب نوفيالك

 احتوائه على بكترياي القولون والقولون الربازية ابيولوجي/ AKLENAجبنة بيضاء
 احتوائه على جرثومة الساملونيال ابيولوجي/ جنب مثلثات التفوق

 القولون الربازية واملكورات العنقوديةاحتوائه على بكترياي القولون و  ابيولوجي/ جبنة بيضاء كامل الدسم 2015
 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مثلثات كابنت رامي

 ابيولوجي/احتوائه على البكترياي املكورات العنقودية الذهبية حليب جمفف
 ابيولوجي/احتوائه على البكترياي حليب ابودر

 واخلمائرابيولوجي/احتوائه على البكترياي واالعفان  حليب نكتاليا
 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مثلثات
 ابيولوجي/احتوائه على بكترياي القولون الربازية حليب جمفف

 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مثلثات كابنت
 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مثلثات
 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مطبوخ

 على البكترياي  واملكورات العنقودية الذهبية ابيولوجي/احتوائه جنم اجلنب
 ابيولوجي/احتوائه على املكورات العنقودية الذهبية حليب جمفف

 كيمياوي/احتوائه على النشأ جبنة مطبوخة ابلزيوت النباتية
 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان حليب دوفيالك

 ه على اخلمائر واالعفانابيولوجي/احتوائ حليب منو االطفال عمر سنة
 ابيولوجي/احتوائه على بكترياي القولون والقولون الربازية 2لنب رائب مناذج عدد/

 

 

 



 

 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مطبوخ اتنو 2016
 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مطبوخ دالل

 الذهبية ابيولوجي/احتوائه على املكورات العنقودية حليب ابودر لبتوماما
 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان حليب ابودر كيكوز

 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان 1حليب للرضع نوفيالك/
 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان حليب ابودر دوفيالك

 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مطبوخ دالل
 ي/احتوائه على النشأكيمياو  جنب مثلثات املراعي

 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان دوفيالك 2حليب للمتابعة 
 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان حليب ابودر ميالك
 كيمياوي/احتوائه على النشأ جنب مثلثات دالل
 ابيولوجي/احتوائه على بكترياي الساملونيال جنب مثلثات ايمسني

 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان ابودر /فرنسي 2وزحليب كيك
 ابيولوجي/احتوائه على اخلمائر واالعفان ابودر/فلبيين 2حليب كيكوز 

 ابيولوجي/احتوائه على البكترياي اهلوائية واملكورات العنقودية جنب قشقوان الزيتا
 كترياي املكورات العنقودية الذهبيةابيولوجي/احتوائه على الب مسحوق حليب كامل الدسم دايالك

 ابيولوجي/احتوائه على البكترياي املكورات العنقودية الذهبية مسحوق حليب سريع الذوابن للكبار
 ابيولوجي/احتوائه على البكترياي املكورات العنقودية الذهبية مسحوق حليب كامل الدسم دايالك مدعم

 ى اخلمائر واالعفانابيولوجي/احتوائه عل لنب رائب الصبوح
 


