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نظام رقم )1( ل�سنة 2008

بشأن توصيف المخالفات الخاصة
بالمواد الغذائية وتداولها

رئي�س جمل�س اإدارة جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اإن�شاء  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )2( رقم  القانون  على  االطالع  بعد   -

وتعديالته.
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2008 يف �شان الغذاء يف اإمارة اأبوظبي.  -

قررنا اإ�شدار النظام التايل ب�شاأن تو�شيف املخالفات اخلا�شة باملواد الغذائية وتداولها:

مادة )1(

اأبوظبي  اإمارة  يف  الغذاء  �شاأن  يف   2008 ل�شنة   )2( رقم  القانون  يف  الواردة  التعريفات  عن  ف�شاًل 
واالأنظمة ال�شادرة عنه، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل يدل 

ال�شياق على خالف ذلك :

القانون رقم )2( ل�شنة 2008 يف �شاأن الغذاء يف اإمارة اأبوظبيالقانــــون:

املوا�شفة القيا�شية االإلزامية ال�شادرة من هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س، الالئحة الفنية:
املتعلقة  والقواعد  االإنتاج  اأو طرق وعمليات  الغذاء  فيها خ�شائ�س  والتي حتدد 
بالتطبيق، وامل�شطلحات والرموز والبيانات والتغليف وو�شع العالمات ومتطلبات 
الفنية  ال�شفة  ذات  القرارات  وكذا  املنتج،  على  تطبق  التي  الغذائية  البطاقة 

واالأنظمة ال�شادرة عن اجلهاز باخل�شو�س .

اأي �شخ�س يتداول املادة الغذائية ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.متداول االأغذية:

اأي مادة ال ت�شاف عمدًا اإلى املادة الغذائية وتتواجد يف االأغذية نتيجة لعمليات امللوثـــات:
والطب  احليوان  وتربية  باملحا�شيل  اخلا�شة  العمليات  ذلك  يف  )مبا  االإنتاج 
اأو  والنقل  والتغليف  والتعبئة  واالإعداد واملعاجلة  والتجهيز  والت�شنيع  البيطري( 

التخزين اأو نتيجة لتلوث البيئة.
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مادة )2(

يف تطبيق اأحكام هذا النظام، تعترب املادة الغذائية �شارة بال�شحة يف اأي من احلاالت االآتية:
اإذا احتوت املادة الغذائية على اأي مادة �شامة اأو ت�شبب االأذى لالإن�شان.  .1

اإذا احتوت املادة الغذائية على بقايا املبيدات اأو امللوثات بن�شبة اأعلى عن تلك امل�شموح بها   .2

يف اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية.
الفنية  للوائح  وفقًا  ا�شتخدامه  ممنوع  غذائي  م�شاف  على  الغذائية  املادة  احتوت  اإذا   .3

واملوا�شفات القيا�شية.
اإذا احتوت املادة الغذائية على م�شاف غذائي م�شموح با�شتعماله ولكن بن�شبة اأعلى مما   .4

هو من�شو�س عليه وفقًا للوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية.
البطاقة  يف  ن  مدوَّ هو  ملا  وفقًا  �شالحيتها  مدة  انتهت  غذائية  مادة  اأي  تداول  مت  اإذا   .5

الغذائية.
اإذا كانت املادة الغذائية تالفة اأو متعفنة اأو ملوثة بالبكترييا اأو الفريو�شات اأو الفطريات   .6

اأو املواد  اأو احل�شرات بكافة اأطوارها  اأو الديدان  اأو الطفيليات  اأو ال�شموم الناجتة منها 
الغريبة، والتي من �شاأنها اإحداث ال�شرر لالإن�شان، اأو بن�شب تزيد على تلك امل�شموح بها 

يف اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية.
اإذا مت تداول املادة الغذائية يف بيئة اأو ظروف جعلتها �شارة بال�شحة اأو عر�شة للتلوث   .7

التباديل مبا يف ذلك االأمرا�س املنقولة بالغذاء.
اإذا كانت املادة الغذائية من نتاج حيوان مري�س مبر�س اأو حامل ملر�س ال ي�شمح با�شتعمال   .8

نتاجه لال�شتهالك االآدمي اأو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.
اإذا كانت عبوة املادة الغذائية م�شنّعة من مواد غري مطابقة ملتطلبات العبوات لتلك املادة   .9

الغذائية.
10.اإذا كانت املادة الغذائية ملوثة مبواد م�شّعة اأو كانت معاجلة باالإ�شعاع ولكن ن�شبة الن�شاط 

االإ�شعاعي فيها اأعلى من احلد امل�شموح به يف اللوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية.
11.اإذا احتوت املادة الغذائية على هرمونات اأو اأدوية �شاماًل البيطرية اأو اأي بقايا منها بن�شب 

اأو يف حال عدم  اأعلى من احلد امل�شموح به وفقًا للقواعد الفنية واملوا�شفات القيا�شية، 
وجود موا�شفات قيا�شية ت�شمح با�شتخدام هذه املواد اأو بقاياها يف الغذاء.

12.اإذا احتوت املادة الغذائية على اأي من م�شببات احل�شا�شية اأو تلك املحاذير التي من �شاأنها 

اأن توؤثر �شلبًا على �شحة االإن�شان، دون الت�شريح بذلك على البطاقة الغذائية.
االآدمي  لال�شتهالك  ثبوت عدم �شالحيتها  الغذائية يف حال  املادة  ا�شرتداد  يتم  13.اإذا مل 

مبوجب اأحكام البند )3( من املادة )6( من القانون.

اأي مواد �شواء كانت ع�شوية اأو غري ع�شوية لي�شت من مكونات املادة الغذائية، مبا املواد الغريبـــة:
يف ذلك ال�شوائب واالأحجار واالأتربة والف�شالت والبذور الغريبة وبقايا احل�شرات 

امليتة والقوار�س وخملفاتها.

اأي مادة تهدف اإلى الوقاية من االآفات اأو قتلها اأو اجتذابها اأو طردها اأو مكافحتها، املبيدات:
مبا يف ذلك االأنواع غري املرغوبة من النباتات اأو احليوانات.

اأي مواد حمددة يف املادة الغذائية اأو الزراعية اأو االأعالف احليوانية والتي تنجم بقايا املبيدات:
عن ا�شتخدام املبيدات.

االأدوية 
البيطريـة:

وي�شتخدم يف عالج   اأكرث ذات خوا�س طبية  اأو  كل م�شتح�شر يحتوي على مادة 
الإجراء  منها  وقايته  اأو  االأمرا�س  من  الغذائية(  املادة  ينتج  )الذي  احليوان 

تعديالت يف الوظائف الف�شيولوجية وال�شلوك.

بقايا االأدوية 
البيطرية :

اأي جزء  اأو حموالتها الغذائية املوجودة يف  اأو مركبات ب�شكلها االأ�شلي  اأي مواد 
ا�شتخدام  عن  تنجم  والتي  احليوانية،  املنتجات  من  االآدمي  لال�شتهالك  �شالح 

االأدوية البيطرية.

اأي بيان على البطاقة الغذائية يق�شد به ت�شريح، اأو اقرتاح اأو اإ�شارة اإلى اأي من االدعاء التغذوي:
اأحد  اأحد مكوناتها وت�شمل و�شف حمتوى  اأو  الغذائية  للمادة  التغذوية  ال�شفات 

املكونات الغذائية اأو مقارنته باملحتوى مع مادة غذائية اأخرى.

االدعاء 
ال�شحــي:

اأي بيان على البطاقة الغذائية يق�شد به ت�شريح، اأو اقرتاح اأو اإ�شارة اإلى وجود 
عالقة بني املادة الغذائية اأو اأحد مكوناتها وتاأثريها على �شحة االإن�شان مبا يف 
ذلك ت�شخي�س اأو عالج اأو �شفاء اأو تخفيف اأو وقاية من مر�س معني اأو اأعرا�شه. 
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مادة )3(

تعترب املادة الغذائية مغ�شو�شة يف اأي من احلاالت االآتية:
اإذا احتوت املادة الغذائية على م�شاف غذائي م�شموح به ولكن غري جماز ال�شتعماله يف   .1

تلك املادة الغذائية وفقًا للوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية.
اإذا نزع اأي من مكونات املادة الغذائية اأو اأجرى اأي تغيري عليها اأو اأعيد تركيبها دون بيان   .2

وفقا  بها  م�شموح  االإجراءات  هذه  مثل  وكانت  بها  اخلا�شة  الغذائية  البطاقة  على  ذلك 
لالأنظمة والتعليمات والقرارات ال�شادرة عن اجلهاز.

اإذا اأ�شيفت مادة من �شاأنها اأن تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية من اأجل الربح اأو   .3

الإخفاء عيب اأو نق�س فيها اأو زيادة يف حجمها اأو وزنها اأو الإعطاء مظهر املادة الغذائية 
الطازجة.

اإذا احتوت املادة الغذائية على اأي من منتجات حلوم اخلنزير اأو املواد الكحولية، بعد اأخذ   .4

االأذن امل�شبق، ولكن دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
5.  اإذا اأُدخل اأي تعديل على مدة �شالحية املادة الغذائية ال�شاحلة لال�شتهالك االآدمي دون 

اأخذ املوافقة الكتابية امل�شبقة من اجلهاز لذلك التعديل.
اإذا مت تداول املادة الغذائية يف اأحوال اأو ظروف خمالفة لل�شروط واالأ�ش�س العلمية املعتمدة   .6

من اجلهاز لتداول املادة الغذائية.
اإذا كانت املادة الغذائية غري مطابقة الأي من �شروط اجلودة الواردة يف اللوائح الفنية   .7

واملوا�شفات القيا�شية.
اإذا مت تداول املادة الغذائية بالرغم من عدم وجود البطاقة الغذائية.  .8

مادة )4(

تعترب املادة الغذائية م�شللة للم�شتهلك يف احلاالت االآتية:
اأو كانت  اأو مو�شوفًة و�شفًا كاذبًا  اأو مهياأة ب�شكل م�شلل  اإذا كانت املادة الغذائية معباأة   .1

البطاقة الغذائية م�شللة للم�شتهلك بهدف الرتويج التجاري.
على  بذلك  البيان  دون  به  م�شموح  غذائي  م�شاف  اأي  على  الغذائية  املادة  احتوت  اإذا    .2

البطاقة الغذائية.
واملوا�شفات  الفنية  اللوائح  يف  عليها  املن�شو�س  املعلومات  الغذائية  البطاقة  اأغفلت  اإذا   .3

القيا�شية.

عدم ا�شتيفاء البطاقة الغذائية كافة املعلومات باللغة العربية.  .4

الكتابية  املوافقة  اأخذ  وتغذوي دون  اأو/  ادعاء �شحي  اأي  الغذائية  البطاقة  ت�شمنت  اإذا   .5

امل�شبقة.
اأو  ر�شوم  اأو  �شور  اأو  معلومات  اأو  عبارات  اأو  كلمات  على  الغذائية  البطاقة  احتوت  اإذا   .6

�شعارات غري ظاهرة ب�شورة وا�شحة ح�شب ظروف التداول.
بيان ذلك على  باالإ�شعاع بغر�س احلفظ دون  الغذائية قد مت معاجلتها  املادة  اإذا كانت   .7

البطاقة الغذائية.
اإذا احتوت املادة الغذائية على مواد �شمن مكوناتها حمورة اأو معدلة جينيًا دون بيان ذلك   .8

على البطاقة الغذائية. 

مادة )5(

ت�شري اأحكام الفقرة )5( من املادة )16( من القانون على وجه اخل�شو�س الأي من احلاالت التالية:
واالأنظمة  القانون  الأحكام  وفقًا  عليها  التحفظ  مت  قد  والتي  الغذائية  باملادة  الت�شرف   .1

ال�شادرة مبوجبه.
اأعادة فتح من�شاأة غذائية مت اإغالقها اأو �شحب ترخي�شها بدون اإذن م�شبق من اجلهاز   .2

وفقًا الأحكام القانون واالأنظمة ال�شادرة مبوجبه. 
كل من قام باإعادة تداول مادة غذائية تقرر اإتالفها اأو اإعادة ت�شديرها اإلى خارج الدولة.  .3

اإذا كانت املادة الغذائية من نتاج حيوان مل يتم ذبحه وفقا الأحكام ال�شريعة االإ�شالمية يف   .4

م�شلخ مرخ�س وحتت اإ�شراف الطبيب البيطري وفقًا للوائح الفنية واملوا�شفات القيا�شية.
كل من خالف اأحكام املادة )3(، املادة )4(، املادة )5(، الفقرة )1( والفقرة )2( من   .5

املادة )6(، واأحكام الفقرة )2( والفقرة )3( من املادة )7( من القانون.

مادة )6(

للموظف املخول ب�شالحيات ال�شبط الق�شائي اأن يتخذ اأيًا من االإجراءات املن�شو�س عليها يف املادة )14( من 
القانون، وي�شدر قرار من املدير العام بتحديد وتوحيد االإجراءات الرقابية بالن�شبة لكافة احلاالت .

مادة )7(

اللحوم  ذلك  يف  مبا  االأغذية  باإتالف  قرارًا  ي�شدر  اأن  الق�شائي  ال�شبط  ب�شالحيات  املخول  للموظف 
ومنتجاتها واالألبان ومنتجاتها املتداولة حمليًا اأو اأي مادة غذائية اأخرى �شريعة التلف على نفقة املالك اأو 
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احلائز لها اإذا ثبت بالفح�س الظاهري املبني على اأ�ش�س علمية اأو بتقرير خمربي �شادر عن خمتربات 
اجلهاز اأو اأي خمترب معتمد، اأن هذه املواد الغذائية غري �شاحلة لال�شتهالك االآدمي. 

مادة )8(

للمدير العام اأو من يفو�شه كتابيًا، متى ثبت له اأن املادة الغذائية �شاحلة لال�شتهالك االآدمي ولكن   .1

كانت  اإذا  جتهيزها  الإعادة  عليها  يتحفظ  اأن  القيا�شية،  واملوا�شفات  الفنية  للقواعد  مطابقة  غري 
من املواد القابلة لذلك، وال�شماح باإدخالها لالإمارة حال مطابقتها للقواعد الفنية وبعد ا�شتكمال 

جتهيزها. 
2.  للمدير العام اأو من يفو�شه كتابيًا اإعادة ت�شدير اأي مادة غذائية وعلى نفقة امل�شتورد اإذا كان هذا 

الغذاء مغ�شو�شًا اأو م�شلاًل للم�شتهلك.

مادة )9(

يجوز ملدير عام اجلهاز، اأو من يفو�شه من باب احلفاظ على ال�شحة العامة، ومنعًا الأية اأ�شرار �شحية، 
اأن ي�شدر قرارا بغلق املن�شاأة ، ويظل الغلق �شاريًا حتى اإزالة املخالفة اأو �شدور حكم قطعي من املحكمة 

املخت�شة ، ويف جميع االأحوال ال يعاد فتح املن�شاأة اإال بعد احل�شول على موافقة اجلهاز.

مادة )10(

ينفذ هذا النظام من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

منـ�سـور بن ز�يـد �آل نهيـان
رئي�س جمل�س االإدارة

�شدر يف اأبوظبي
بتاريخ: 26 اأغ�شط�س 2008 م 

املـوافق: 25 �شعبان 1429 هـ
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