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بسام بن حسين حسن مشاط 

قسم البحوث البيئية والصحية , معيد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج
 مكة المكرمة 4123ب .ص.  جامعة أم القرى

 
توافر االشتراطات الصحية بمطاعم ومحالت تحضير الوجبات  ييدف البحث إلى دراسة العالقة بين مدى :الممخص

 منشأة غذائية 177 الدراسة تقييم االشتراطات الصحية لـ ىذهشممت . السريعة في مكة المكرمة وجودة الغذاء المنتج
 منشأة من المنشآت التي تم 94 عينة غذائية وتحميميا بكتريولوجيًا من 470بمدينة مكة المكرمة إضافة إلى جمع 

شممت التحاليل البكتريولوجية الكشف عن مجموعة بكتيريا . تقييميا وذلك لمعرفة مدى صالحيتيا لالستيالك اآلدمي
 إضافة إلى ذلك ,S. faecalisوالبكتيريا المعوية البرازية  Escherichia coli  وبكتيريا القولون البرازية Coliformالقولون 

 ,B. cereus ,Cl. Perfringensالكشف عن وجود بعض أنواع البكتيريا المسببة لمتسم الغذائي والتي من أىميا بكتيريا 
Salmonella sp. وبكتيريا S. aureus.  (:30) عدم صالحيةأشارت نتائج التحميل البكتيريولوجي لألغذية المختبرة عمى 

من العينات الغذائية نتيجة تجاوزىا لمحد األقصى المسموح بو من العد الكمي لمبكتيريا إضافة لتجاوز الحد األقصى 
 Coliform group (7.66:) ,E. coli (4.47:) , S. faecalis (2.55:) ,S. aureus المسموح بو في كل من مجموعة 

كما .  السعودية طبقًا لمحدود المذكورة في المواصفات القياسية الميكروبيولوجيةوذلك B. cereus  (1.96:) و (:4.04)
بين صالحية المادة الغذائية لإلستيالك اآلدمي أشارت نتائج التحميل اإلحصائي إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

  . في المنشآت الغذائية الموجود بيا المادة الغذائيةوتطبيق بعض االشتراطات الصحية
 

 المقدمة
إن تزايد معدالت إنتاج الغذاء في المطاعم ومحالت األغذية السريعة, وبصورة ممحوظة في مكة 

 االحتياجات المتزايدة لمحجاج والمعتمرين خالل موسمي الحج والعمرة, يحتمل المكرمة وذلك لمجابية
أن يتالزم معو وبدرجة عالية تزايد فرصة حدوث نقص أو خمل في تطبيق االشتراطات الصحية المقررة 
سواء بالنسبة لمعاممين القائمين بعمميات التجييز, اإلعداد, إلنتاج وتقديم الغذاء أو بالنسبة الشتراطات 

الخ, والتي قد .. النظافة العامة لممنشآة أو لألدوات والمعدات واألجيزة المستخدمة في اإلنتاج أو النقل
يترتب عمييا إنتاج أغذية غير مطابقة سواء لإلشتراطات القياسية المقررة أو الشتراطات سالمة الغذاء 
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لذلك فإن سالمة الغذاء . أو كالىما معًا والذي يحتمل معو انتشار حاالت التسمم واألمراض الغذائية
المنتج وصالحيتو لالستيالك اآلدمي يعتمد عمى عدة عوامل أساسية بدءًا من سالمة المواد الخام 

 في اإلنتاج ومرورًا بمراحل التجييز واإلعداد والتصنيع و انتياًء توالمواد األولية المستخدمة كمدخال
لذا فإن جميع المراحل . (م2001الدباس, )بإنتاج المنتج الغذائي ونقمو وتخزينو أو تقديمو لممستيمك 

السابقة يجب أن تتم تحت ظروف تتفق مع االشتراطات الصحية المقررة لضمان سالمة المادة الغذائية 
 Andersson et)ومن ثم حماية المستيمك من أي مخاطر صحية ناتجة عن تسممات أو أمراض الغذاء 

al., 1995; Al Bustan et al., 1996; Kaneko et al., 1999a; Nichols et al., 1999; Little et al.,  

2002; Keil et al., 2004; Vollaard et al., 2004; Asghar et al., 2006 and Meldrum et al, 2006) .
ىدف من البحث الحالي دراسة مدى توافر االشتراطات الصحية التي ليا عالقة مباشرة كان ال

بسالمة المنتج الغذائي من مطاعم ومطابخ مكة المكرمة, إضافة إلى دراسة العالقة بين مدى تطبيق 
 .المنشآت الغذائية ليذه االشتراطات والجودة الميكروبيولوجية لمغذاء المنتج

 
 المواد وطرق العمل

تقييم االشتراطات الصحية 
 ىذه شتممتالممطاعم والمطابخ, حيث االشتراطات الصحية تم تصميم استبانة خاصة لتقييم 

 الئحة االشتراطات الصحية لممطاعم تضمنتيا التي  الضوابط ضابطًا من105االستبانة عمى تقييم  
والتي ليا عالقة مباشرة  وزارة الشئون البمدية والقروية,والمنشآت وما في حكميا المعتمدة من قبل 

كما تم توزيع استبانات . (ىـ1426وزارة الشئون البمدية والقروية, )بصحة وسالمة المنتج الغذائي 
التقييم عمى المراقبين الصحيين التابعين إلدارت األسواق بأمانة العاصمة المقدسة وتدريبيم عمييا وذلك 

. لتقييم المطاعم والمطابخ أثناء جوالتيم التفتيشية اإلعتيادية
  تحميل العينات الغذائيةجمع و

 منشأة غذائية وذلك اثناء تقييم ىذه المنشآت, ونقميا إلى 94 عينة غذائية من 470 تم جمع 
عداد التخفيفات المناسبة وذلك طبقًا لممواصفة القياسية المختبر في حافظات مبردة ل تجييزىا وا 

الخاصة بتجييز العينات لإلختبارات الميكروبيولوجية والمواصفة القياسية  (1994) 568السعودية رقم 
 25, حيث تم خمط يالخاصة بتجييز التخفيفات لمفحص الميكروبيولوج (1988) 514السعودية رقم 
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 باستخدام جياز استومكر (Peptone Water) مميمتر من ماء الببتون 225جرام من المادة الغذائية في 
(Stomacher). بعد االنتياء من تجييز العينات تم إجراء االختبارات التالية: 

 وذلك باتباع طريقة العد Total Bacteria Counts (TBC)تقدير األعداد الكمية لمبكتيريا  .1
 (Standard Plate Count Agar) مع استخدام بيئة أجار العد الكمي (Plate count)باألطباق 

 .(1994-757المواصفة القياسية الخميجية رقم ) ساعة 48م لمدة 37والتحضين عند 

 باستخدام طريقة األنابيب المتعددة (Coliform Organisms)تقدير أعداد الميكروبات القولونية  .2
وكما ىي  (Most Probable Number Technique (MPN)طريقة العدد األكثر احتمااًل )

 .(م1994) 755موضحة في المواصفة القياسية السعودية رقم 

 باستخدام ثالثة طرق (Escherichia  coli) البكتيري القياسيالتموث دليل  الكشف عن وجود .3
 :عمى النحو التالي

ممم من أحد األنابيب الموجبة لبكتيريا Inoculation 1وذلك بتمقيح  Eijkman testاختبار . أ
 أحادية التركيز وتحضينيا في MacConky Broth في بيئة MPNالقولون من اختبار 

 E  ساعة, حيث يعتبر االختبار موجبًا لوجود 24م لمدة 44حمام مائي عند درجة حرارة 

.coli في حالة تغير لون البيئة السائمة من المون األحمر إلى المون اإلصفر إضافة إلى 
 . حجم أنبوبة درىام1/10تكون غاز بكمية تساوي عمى األقل 

 عمى بيئة  أجار MPNزراعة أحد األنابيب الموجبة لبكتيريا القولون من اختبار .  ب
  حيث تظير بكتيريا  Eosin Methylene Blue Agar (EMB)اإليوسين والمثيمين األزرق 

E. coli في شكل مستعمرات صغيرة ذات بريق معدني متميز. 

 وذلك بأخذ جزء من المزرعة الموجبة Colilert (Geissler et al., 2000)استخدام كاشف .  ج
عادة حقنيا في الدوارق المخصصة لمكاشف ثم التحضين عند EMBعمى بيئة  م 37 وا 

  nm 360 ساعة, ثم تعريض المزرعة إلى األشعة فوق البنفسجية عند طول موجي 24لمدة 
حيث أنو في حالة ظيور المون األزرق البنفسجي يعتبر االختبار موجبًا لوجود دليل 

 . E.  coliالتموث البكتيري  
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 وبكتيريا ,S.faecalis B.cereus, Cl. Perfringen,   Salmonella spبكتيريا الكشف عن وجود  .4
S.aureus   وذلك استخدام جيازBacTrac 4300  والذي تم تشغيمو بناًء عمى الطريقة الموضحة

 .(SY-LAB Purkersdorf – Austria)في خطوات التشغيل من قبل الشركة المصنعة 

إدخال وتحميل البيانات 
 منشأة غذائية ونتائج االختبارات البكيريولوجية 177تم تحميل بيانات المسح الميداني لعدد 

 إليجاد العالقة بين تطبيق (Chi-square)لمعينات الغذائية, إحصائيًا باستخدام اختبار مربع كاي 
كما . لممنشآت المقيمة وصالحية المادة الغذائية المنتجة (كل عنصر عمى حده)االشتراطات الصحية 

 العالقة بين نسبة تطبيق االشتراطات  إليجاد(Correlation Coefficient)تم استخدام معامل اإلرتباط 
الصحية ومتوسط مدة الفترة الزمنية الفاصمة لمجوالت التفتيشية لكل منشأة, إضافة إلى حساب النسبة 

.  المئوية لتطبيق االشتراطات الصحية لكل منشأة
 

النتائج والمناقشة 
التحميل البكتريولوجي . أ

 منشأة غذائية تم تقييميا من واقع 94 عينة غذائية بكتريولوجيًا وتم جمعيا من 470  تم تحميل 
, (:37.23)اشتممت العينات الغذائية عمى عصيرات طازجة .  منشأة غذائية شممتيا الدراسة177

يدامات مختمفة (:21.7), وسمطات (:21.7)ولحوم مطبوخة   7.45), ودجاج مطبوخ (: 8.94), وا 
ونظرًا لعدم توفر مواصفات قياسية خاصة ببعض العينات الغذائية . (:2.98), إضافة إلى أرز (:

تحت الدراسة فقد استند التقييم البكتريولوجي لمنتائج المتحصل عمييا إلى الحدود البكتريولوجية الواردة 
م والخاصة بالحدود الميكروبيولوجية لمسمع 1556/1998م ق س : بالمواصفة القياسية السعودية رقم

يوضح جدول . والمواد الغذائية وذلك لنفس المنتجات الغذائية تحت الدراسة أو تمك المنتجات المشابية
عدد العينات الغذائية وأنواعيا التي تجاوزت الحدود البكتريولوجية القصوى المسموح بيا وذلك  (1)

 Coliform) واألدلة البكتريولوجية الدالة عمى التموث البرازي TBCبالنسبة لألعداد الكمية لمبكتيريا 

group, E. coli, S. faecalis)  وبكتيريا التسمم الغذائي(Cl. perfringens, B. cereus, Salmonella 

sp.) عينة غذائية 126 عدم صالحية, حيث أشارت نتائج التحميل البكتيريولوجي لألغذية المختبرة إلى 
 منشأة نتيجة تجاوزىا لمحد األقصى المسموح 42منتجة بواسطة  (:26.81) عينة 470من مجموع 
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 E. coli, بكتيريا القولون البرازية Coliform group (7.66:) بو من مجموعة بكتيريا القولون 
 Staph. aureus (4.04:), بكتيريا S. faecalis (2.55:) , البكتيريا المعوية البرازية (:4.47)

 .B. cereus  (0.43:) وبكتيريا 
 

  .عدد العينات الغذائية التي تجاوزت الحدود البكتريولوجية القصوى المسموح بيا .(1)جدول 
المنتج 
الغذائي 

عدد العينات 
(:) 

 (:)عدد العينات المتجاوزة لمحدود البكتريولوجية القصوى 
Total 

Bacterial 

Count 

Faecal Bacterial Indicators Food Poisoning Bacteria 

Coliform E .coli S. faecalis Salmonella Staph. 

aureus B. cereus 
Cl. 

perfringens 

 0 2 (1.96) 5 (4.90) 0 10 (9.80) 2( 1.96) 2 ( 1.96) 21 (20.59) 102 (21.7)لحم 

 0 0 9 (25.71) 0 2 (5.71) 0 2 ( 5.71) 16 (45.71) 35 (7.45)دجاج 

 0 0 0 0 0 0 0 14 (33.3) 42 (8.94)إيدام 

 0 0 0 0 0 5 (35.71) 5 (35.71) 14 (100) 14 (2.98)أرز 

 0 0 5 (4.90) 0 0 11 (10.78) 24 (23.53) 33 (32.35) 102 (21.7)سمطة 

عصير 
طازج 

(37.23) 175 (24.57) 43 (1.71) 3 (1.71) 3 0 0 0 0 0 

 470 (100) المجموع 

 

(58.09) 273 

 

(7.66) 36 

 

(4.47) 21 
 

(2.55) 12 

 
0 

(4.04) 19 

 

(0.43) 2 

 
0 

 
المسح الميداني . ب

اتجيت الدراسة الحالية إلى تقييم أىم االشتراطات الصحية والتي يجب توافرىا لضمان سالمة 
الغذاء المنتج صحيًا بحيث ال يحمل أّي ضرر قد يسبب خطورة عمى المستيمك وذلك بناًء عمى الئحة 

, كما (ىـ1426وزارة الشئون البمدية والقروية, )االشتراطات الصحية لممطاعم والمنشآت وما في حكميا 
 منشأة 177اقتصرت نتائج ىذه الدراسة إلى تحديد النسبة المئوية لتطبق االشتراطات الصحية لعدد 

أظيرت النتائج وجود تباين واضح في نسب تطبيق المنشآت لإلشتراطات . (2الجدول )غذائية 
الصحية الواجب توفرىا في المطاعم والمطابخ وما في حكميا, وقد يرجع سبب ىذا التباين الواضح إلى 

 يومًا 257-3طول مدة الفترة الزمنية الفاصمة بين الجوالت التفتيشية لكل منشأة والتي تراوحت بين 
 عند تطبق معامل ي يومًا لكل منشأة, كما أوضحت نتائج التحميل اإلحصائ40بمتوسط 
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, إلى وجود عالقة ذات (Spearman) باستخدام معامل سبيرمان  Correlation Coefficientاإلرتباط
نسبة تطبيق االشتراطات الصحية ومتوسط مدة الفترة بين  :1عند مستوى معنوية داللة إحصائية 

. الزمنية لمجوالت التفتيشية
 

. النسبة المئوية لتطبيق المنشآت لالشتراطات الصحية. (2)جدول 
 

  المنشآتعدد  المئويةالنسبة
النسبة المئوية لتطبيق 
االشتراطات الصحية 

17 30 ≥10 

18.6 33 ≥20 

16.4 29 ≥30 

13 23 ≥40 

13 23 ≥50 

13 23 ≥60 

7.3 13 ≥70 

0.6 1 ≥80 

1.1 2 ≥90 

0 0 ≥100 

 المجموع 177 100

 
بين تطبيق االشتراطات  إلى وجود عالقة (3الجدول )أشارت نتائج التحميل اإلحصائي أيضًا 

:  والتي كانت عمى النحو التاليالصحية وصالحية المادة الغذائية المنتجة لإلستيالك اآلدمي
 بين عدم صالحية العينات (P<0.05)وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستويات معنوية  .1

 Coliform group نتيجة تجاوز الحد األقصى المسموح بو من مجموعة بكتيريا القولون)الغذائية 
 ومخالفة االشتراطات الصحية (Staph. aureusوالبكتيريا  E. coliوبكتيريا القولون البرازية 

وجود عمالة ال تحمل شيادات صحية سارية المفعول وعدم ارتداء القفازات أثناء : التالية
 .التحصير وارتداء بعض المتعمقات شخصية

. االشتراطات الصحية ذات الدالئل اإلحصائية في جودة األغذية المختبرة. (3)جدول 
العالقة اإلحصائية بين تطبيق االشتراطات الصحية ووجود 

 مسببات الفساد الغذائي

نسبة تطبق 
االشتراطات في 

االشتراطات الصحية 
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 :المنشآت

B. 

cereus 
Staph. 

aureus 
S. 

faecalis E. coli Coliform  الغير
 مطابقة

 المطابقة

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 7.14 0.00 1. وجد عمالة بدون شيادة ي
 صحية

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 55.77 19.05 2. ال عمالة يوجد بعض ال
 يرتدون أغطية الرأس

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 13.46 2.38 3.  العمالة يدخنون يوجد بعض 
 أثناء العمل

P>0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 46.15 26.19 4. ال  الة العميوجد بعض
يرتدون قفازات أثناء 

 التحضير

P>0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 85.71 48.08 5. العمالة متعمقات ي يرتد
 شخصية

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 26.19 3.85 6. هيتم حفظ الخضار والفواك 
 مع ثالجة المحوم

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 9.52 1.92 7. ال يتم فرز الخضار أو 
الفواكو المخزنة واستبعاد 

 التالف

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 21.43 5.77 8.  ثار ألطعمة أو آتوجد
مشروبات مطيية من اليوم 

 السابق

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 11.90 1.92 9. مواد غذائية بعض الوجد ت
تظير عمييا عالمات التمف 

 أو الفساد

P>0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 33.33 13.46 10. هيتم غسل الخضار والفواك 
 والمحوم في حوض واحد

. االشتراطات الصحية ذات الدالئل اإلحصائية في جودة األغذية المختبرة. (3)تابع جدول 
العالقة اإلحصائية بين تطبيق االشتراطات الصحية ووجود 

 مسببات الفساد الغذائي

نسبة تطبق 
االشتراطات في  االشتراطات الصحية 
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 :المنشآت

B. 

cereus 
Staph. 

aureus 
S. 

faecalis E. coli 
Coliform 

الغير 
 مطابقة

 المطابقة

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 26.19 48.08 
وجد حوض خاص لغسل ي .11

 المحوم

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 34.62 4.76 
تقييم النظافة العامة ألسقف  .12

 غرفة الطبخ غير مرضي

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 11.90 1.92 

تقييم النظافة العامة لألدوات  .13
في غرفة الغسيل غير 

 مرضي

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 31.25 13.46 
ثار لحشرات أو آوجد ي .14

 قوارض داخل المستودع

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P>0.05 21.2 4.8 
توجد صواعق كيربائية ال  .15

لمحشرات في غرفة الغسيل 

P>0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 50.00 23.08 
تستخدم مناشف القماش في  .16

 عممية التجفيف

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 52.38 30.77 
 عدد دورات المياه لمعاممين .17

 غير كافي

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 47.62 17.31 
 عدد مغاسل المياه لمعاممين .18

 غير كافي

P>0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 P<0.05 23.08 9.52 
مغاسل المياه مزودة  .19

 صابون صمبب

P>0.05 P<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 61.90 44.23 
منفصمة المياه ليست دورات  .20

 المياهعن مغاسل 

(P<0.05)  تعين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق االشرتاطات الصحية املختربة وتلوث املادة الغذائية مبسببات
 .التلوث البكتريي

 
 

 بين عدم صالحية العينات (P<0.05)وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستويات معنوية  .2
 Coliform group نتيجة تجاوز الحد األقصى المسموح بو من مجموعة بكتيريا القولون)الغذائية 

 :ومخالفة االشتراطات الصحية التالية (Staph. aureusوالبكتيريا  E. coliوبكتيريا القولون البرازية 
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,  المحوم في حوض واحدمع هغسل الخضار والفواك،  مع ثالجة المحومهحفظ الخضار والفواك
و مشروبات  أثار ألطعمة آدووج, الفواكو المخزنة الخضار أو من فرز واستبعاد التالفعدم 

 . واستخدام مناشف القماش في عممية التجفيف من اليوم السابقحضرةم

 بين عدم توفير الصواعق (P<0.05)وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستويات معنوية  .3
الكيربائية وعدم صالحية ومطابقة العينات الغذائية نتيجة تجاوزىا لمحد األقصى المسموح بو من 

 .E. coliبكتيريا 

نتيجة تجاوزىا لمحد )وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عدم صالحية العينات الغذائية  .4
 .E. coli ,Sوبكتيريا  Coliform group األقصى المسـموح بو من مجموعـة بكتيريـا القولون 

faecalis و Staph. aureus) وتطبيق أىم الجوانب التي يجب توفرىا لتحقيق كفاءة عالية في ,
برامج النظافة العامة في مواقع إنتاج الغذاء والتي تتمثل في ضرورة توفير أربعة عناصر ىامة 

توفير عدد كافي من دورات المياه يتناسب مع عدد العاممين, وتوفير عدد كافي من مغاسل : ىي
 .المياه, وضرورة فصل دورات المياه عن مغاسل المياه وعدم استخدام الصابون الصمب

 
يتضح أىمية تفعيل دور المراقبة الصحية عمى المنشآت الغذائية والعاممين من نتائج الدراسة 

بيا وعمى فترات دورية متقاربة بيدف تحقيق ضمان سالمة الغذاء من خالل استمرارية التحكم في كافة 
المخاطر الصحية المحيطة بعمميات إنتاج وتعبئة وتداول المواد الغذائية, حيث توافقت نتائج الدراسة 

الحالية مع العديد من الدراسات البحثية المتعمقة بمنتجات غذائية مشابية في مناطق مختمفة من العالم 
(Al Bustan et al., 1996; Asghar et al., 2006; Kaneko et al., 1999b; Little et al., 2002; 

Vollaard et al., 2004) التحميل اإلحصائي لمدراسة من النقاط التالية, إضافة إلى ما أظيرتو نتائج :
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من المتطمبات الخاصة أىمية استخراج شيادات الصحية لمعاممين في مجال األغذية حيث أن  .1
 الصادرة في المممكة المتحدة عام Food Safety Legislationبالقواعد المحددة لسالمة الغذاء 

 إخضاع جميع العاممين في كافة مواقع إنتاج الغذاء لإلشراف الجاد من ِقبل مشرفي Kم1990
لزاميم بتطبيق االشتراطات الصحية المقررة, والتبميغ عن جميع العاممين المصابين  اإلنتاج وا 

 CIEH, 2000; WHO, 1984)بأي نوع من أنواع العدوى أو إلتيابات الستبعادىم عن العمل 

& 1989) .  
التأكيد عمى أىمية حفظ المحوم في ثالجات منفصمة عن ثالجات حفظ الخضروات والفواكو,  .2

لضمان عدم تالمس األغذية الخام مع األغذية  المطيية المعدة لالستيالك أو تمك األغذية 
التي يتم تناوليا طازجة وذلك لمنع انتقال الكائنات الحية الدقيقة المموثة من المكونات الغذائية 

 Farber and م؛2001الدباس, )الخام إلى المواد الغذائية كاممة التجييز المعدة لالستيالك 

Todd, 2000) .
أىمية توافر الصواعق الكيربائية في المنشآت الغذائية لمتخمص من الحشرات وأثرىا المعنوي  .3

في سالمة الغذاء المنتج ومطابقتو وصالحيتو لالستيالك اآلدمي, حيث أكدت العديد من 
 ,Agbodaze and  Owusu)الدراسات عمى دور الحشرات في نقل مسببات التموث الغذائي 

1989; Barro et al., 2006; Brown, 2000; Olsen and Hammack, 2000;  Cammue et al., 

1992; Chaichanawongsaroj et al., 2004; Cirillo, 2006; De Jesus et al., 2004; 

Kobayashi et al., 1999; Levine and Levine, 1991) . 

التأكيد عمى أىمية االىتمام بوضع برامج مناسبة لمتنظيف الشامل لكافة مرافق المنشأة  .4
حيث تعتبر النظافة من الجوانب اليامة التي يجب مراعاتيا وتنفيذىا من ِقبل , الغذائية

المطاعم والمنشآت ومحالت األغذية السريعة لضمان سالمة الغذاء وتجب المخاطر الصحية 
 م؛2001الدباس, )المحتممة من انتشار التسممات واألمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء 

Farber and Todd, 2000)  .
أىمية توافر ثالثة عناصر ضرورية في المنشآت الغذائية والتي تتمثل في توفير عدد كافي من  .5

دورات المياه, وعدد كافي من مغاسل المياه مع ضرورة الفصل بينيما وذلك لضمان سالمة 
حيث أن توفير أماكن كافية ومجيزة الغذاء المنتج ومطابقتو وصالحيتو لالستيالك اآلدمي, 

لنظافة العاممين مع مراعاة أن تكون ىذه األماكن بعيدة ومعزولة تمامًا عن مواقع إنتاج الغذاء, 
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 Food Safety)يعتبر أحد أىم المتطمبات الخاصة بالقواعد المحددة لسالمة الغذاء 

Legislation) بالمممكة المتحدة (CIEH, 2000). 

 

التوصيات 
ىذه الدراسة الميدانية بعدد من التوصيات اليامة لتطوير وتحسين كفاءة  المنشآت الغذائية تمخضت 

بمكة المكرمة لتقديم وجبات غذائية آمنة وخالية من المموثات والممرضات والتي من أىميا تكثيف 
الجوالت التفتيشية ووضع برامج تدريبية متخصصة لممراقبين الصحيين في مجال الترصيد الصحي 

نتاج الوجبات الغذائية  لممنشآت الغذائية, إضافة إلى ضرورة ربط الشيادة الصحية لمعاممين في إعداد وا 
كما تبرز . بحضور دورات تدريبية تأىيمية وتثقيفية صحية تحت إشراف الجيات الرسمية ذات العالقة

 المنشآت التي تقوم  الصحية الواجب توافرىا فيمن نتائج الدراسة أىمية إعداد الئحة لالشتراطات
بإعداد وجبات إفطار الصائمين وتأمين إعاشة الحجاج والمقاصف المدرسية بما يضمن سالمة 

. الوجبات من المموثات والممرضات
 

شكر وتقدير 
يتقدم الباحث بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان إلى جامعة أم القرى ممثمة بمعيد خادم الحرمين الشريفين 

وكما ال ينسى الباحث أيضًا أن يشكر اإلدارة .  دعما ىذه الدراسةنألبحاث الحج وشركة سابك والمذا
العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة والتي قامت بتخصيص مراقبين صحيين لمساعدة الباحث 

 .في تقييم المنشآت الغذائية وجمع العينات الغذائية
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ABSTRACT: The aim of this study is to examine the relationship between implementation of the hygienic 

regulations and microbiological quality of food product in restaurants of Makkah. For this purpose, 177 

restaurants were evaluated for their sanitary status in addition to 470 samples was collected from 94 

restaurants. The samples were examined for the presence of total viable bacterial count (TVB), indicators of 

faecal contamination (total coliforms, E.coli, and Streptococcus faecalis) and food poisoning bacteria 

(B.cereus, Cl. perfringens, S. aureus, Salmonella). Examination of food samples revealed that only 7.66%, 
4.47%, 2.55%, 4.04%, and 1.96% of the food samples tested for total aerobic count, total Coliform, E.coli, S. 

faecalis,  S. aureus, B .cereus respectively were exceeded the acceptable level of the Saudi Arabian 

Standards. None of the tested samples for Salmonellae and Cl. perfringens were positive. There was a 

significant difference between the microbiological quality of food and implementation of the hygienic 

regulation. 

 


