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نظام رقم )3( / 2008

نظام رقم )3( ل�سنة 2008

بشأن تتبع واسترداد األغذية

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 تتبع وا�شرتداد االأغذية:

مادة )1(

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

ذلك:

ا�شرتجاع املادة الغذائية من االأ�شواق يف حال ثبوت عدم �شالمة الغذاء �شحب املادة الغذائية: 
عدا  ما  الغذائية  ال�شل�شلة  مراحل  كافة  وت�شمل  االآدمي  لال�شتهالك 

تقدميها وبيعها للم�شتهلك النهائي. 

اأي موؤ�ش�شة اأو هيئة حملية اأو احتادية ذات العالقةاجلهة: 

احليوان االأعالف:  لغذاء  مبا�شرة  ت�شتخدم  اأو حيواين  نباتي  من�شاأ  ذات  مواد  اأي 
اأو  كليًا  واملعاجلة  امل�شافة  املواد  تت�شمن  منتجات  اأو  الطبيعية  بحالتها 
ومكمالت  مركزات  اأو  كاأعالف  ت�شتخدم  والتي  املعاجلة  غري  اأو  جزئيًا 

علفية لتغذية احليوان. 

اأي موؤ�ش�شة اأو م�شنع اأو مرفق ثابت اأو متحرك يقوم بن�شاط اإنتاج، من�شاأة االأعالف:
ت�شنيع اأو تركيب اأو تداول اأو تخزين االأعالف. 

ال�شخ�س املرخ�س له اأو املفو�س قانونًا من املرخ�س له وامل�شئول عن م�شئول من�شاأة االأعالف:
االلتزام بتنفيذ اأحكام القانون واالأنظمة والقرارات ال�شادرة مبوجبه 

يف من�شاأة االأعالف التي تقع حتت م�شئوليته. 
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مادة )2(

ت�شري اأحكام هذا النظام على كافة مراحل ال�شل�شلة الغذائية مبا يف ذلك اإنتاج وت�شنيع وتداول وتوزيع 
وا�شترياد وت�شدير االأغذية واالأعالف.

مادة )3(

للمواد  املنتجة  واحليوانات  االأعالف  و�شحب  وتتبع  الغذائية  املواد  و�شحب  وا�شرتداد  تتبع  للجهاز  يجوز 
الغذائية واأي مواد اأخرى تدخل اأو يتوقع دخولها يف �شنع املواد الغذائية واالأعالف يف كافة مراحل االإنتاج 

واملعاجلة والتوزيع واال�شترياد والت�شدير. 

مادة )4(

واالحتفاظ  واالإجراءات  االأنظمة  تطبيق  االأعالف  من�شاأة  وم�شئول  الغذائية  املن�شاأة  م�شئول  على  يجب 
بال�شجالت والوثائق الالزمة التي حتدد اجلهة التي تقوم بتوريد املواد الغذائية اأو االأعالف اأو احليوانات 
املنتجة لالأغذية اأو اأي مادة تدخل يف �شناعة االأغذية اأو االأعالف بحيث يتم توفري هذه املعلومات عند 

طلبها من قبل اجلهاز. 

مادة )5(

اخلا�شة  واالإجراءات  االأنظمة  تطبيق  االأعالف  من�شاأة  وم�شئول  الغذائية  املن�شاأة  م�شئول  على  يجب 
واالحتفاظ بال�شجالت والوثائق الالزمة التي حتدد اجلهة التي يتم تزويدها مبنتجاتهم بحيث يتم توفري 

هذه املعلومات عند طلبها من قبل اجلهاز. 

مادة )6(

يجب على م�شئول املن�شاأة الغذائية وم�شئول من�شاأة االأعالف تزويد املواد الغذائية اأو االأعالف املطروحة 
اأو التي �شيتم طرحها يف االأ�شواق ببطاقات غذائية اأو تعريفية ح�شب القوانني واالأنظمة النافذة، لت�شهيل 

عملية تتبعها وذلك من خالل عمليات توثيق املعلومات وو�شع البطاقات الالزمة. 

مادة )7(

يجب على م�شئول املن�شاأة الغذائية وم�شئول من�شاأة االأعالف االحتفاظ بال�شجالت التالية كحد اأدنى: 
اأ .  املعلومات اخلا�شة باملادة الغذائية اأو االأعالف املوردة اإلى م�شئول املن�شاأة الغذائية اأو م�شئول من�شاأة 

االأعالف: 
ا�شم املورد   -1

عنوان املورد   -2

طبيعة املنتجات املوردة  -3

تاريخ ا�شتالم املنتجات  -4

م�شئول  اأو  الغذائية  املن�شاأة  م�شئول  قبل  املوردة من  االأعالف  اأو  الغذائية  باملادة  اخلا�شة  املعلومات  ب . 
من�شاأة االأعالف: 

ا�شم العميل  -1

عنوان العميل  -2

طبيعة املنتجات املوردة  -3

تاريخ توريد املنتجات   -4

مادة )8(

باملادة )7(  الواردة  بال�شجالت  الغذائية وم�شئول من�شاأة االأعالف االحتفاظ  املن�شاأة  يجب على م�شئول 
للفرتات الزمنية التالية: 

�شتة اأ�شهر بعد فرتة انتهاء �شالحية املواد الغذائية التي تزيد مدة �شالحيتها عن خم�س  اأ . 
�شنوات. 

مدة  حتدد  والتي  التلف  �شريعة  الغذائية  للمواد  املزود  توريد  تاريخ  من  اأ�شهر  �شتة  ب . 
ا�شتهالكها بتاريخ حمدد اأو ذات فرتة �شالحية تقل عن ثالث اأ�شهر وحيثما تكون املواد 

الغذائية خم�ش�شة للتوزيع للم�شتهلك النهائي. 
ج.  خم�س �شنوات يف جميع احلاالت االأخرى. 

مادة )9( 

اإنتاجها،  ا�شتريادها،  مت  التي  الغذائية  املواد  باأن  اعتقاده  حال  يف  الغذائية،  املن�شاأة  م�شئول  على  يجب 
اأو غري مطابقة ملتطلبات ومعايري  االإن�شان  ت�شّكل خطرًا على �شحة  توزيعها قد  اأو  معاجلتها، ت�شنيعها 

�شالمة املواد الغذائية، القيام مبا يلي:
ال�شروع باتخاذ االإجراءات الالزمة ل�شحب املواد الغذائية من االأ�شواق اإذا كانت املواد الغذائية  اأ . 

خارج نطاق اإدارته. 
اإبالغ اجلهاز بتلك االإجراءات الواردة يف البند اأ من املادة )9(. ب . 
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مادة )10( 

اإذا توفر ما يوؤيد احتمال و�شول مادة غذائية م�شكوك يف �شالمتها اإلى امل�شتهلكني، فيجب على م�شئول 
املن�شاأة الغذائية:

ال�شروع باتخاذ االإجراءات الالزمة ال�شرتداد املواد الغذائية من االأ�شواق. اأ . 
ب .  اإعالم امل�شتهلكني عن اأ�شباب ا�شرتداد املادة الغذائية ب�شكل وا�شح ودقيق .

ت.  اإبالغ اجلهاز بتلك االإجراءات الواردة يف البند اأ و ب من املادة )10(.

مادة )11(

يجب على م�شئول املن�شاأة الغذائية اإبالغ اجلهاز فورًا يف حال لديه اأي �شك اأو اعتقاد باأن املادة الغذائية 
اجلهاز  اإبالغ  لذلك  تبعا  ويلتزم  كما  االإن�شان.  �شحة  على  خطرًا  ت�شّكل  قد  االأ�شواق  يف  طرحت  التي 
اأي  منع  اأو  اإعاقة  وعدم  �شحية  خماطر  اأية  من  امل�شتهلك  حماية  بهدف  اتخاذها  مت  التي  باالإجراءات 

�شخ�س من التعاون مع اجلهاز يف ا�شرتداد املادة الغذائية غري االآمنة �شحيًا من االأ�شواق. 

مادة )12(

على م�شئول املن�شاأة الغذائية التعاون مع اجلهاز يف اتخاذ االإجراءات الوقائية الالزمة من اجل جتنب اأو 
التقليل من املخاطر ال�شحية للمواد الغذائية التي يتم اأو مت توريدها.  

مادة )13(

يجب على م�شئول من�شاأة االأعالف، يف حال اعتقاده باأن االأعالف التي مت ا�شتريادها، اإنتاجها، معاجلتها، 
ت�شنيعها اأو توزيعها غري مطابقة ملتطلبات �شالمة االأعالف، القيام مبا يلي:

االإنتاج  ومن�شاآت  االأ�شواق  من  االأعالف  ل�شحب  الالزمة  االإجراءات  باتخاذ  ال�شروع  اأ . 
احليواين التي مت التوريد لها واإبالغ اجلهاز بتلك االإجراءات.

ب.  املبا�شرة باتخاذ االإجراءات الالزمة ال�شرتداد االأعالف، عند ال�شرورة، يف حال كانت 
االإجراءات االأخرى غري كافية لتحقيق امل�شتوى املطلوب من احلماية ال�شحية.

ت .  اإعالم م�شتخدمي االأعالف عن اأ�شباب اال�شرتداد ب�شكل وا�شح ودقيق.

ث .  التحفظ على االإر�شالية وال�شعي الإتالفها ، يف حال ت�شررها، وذلك بالتن�شيق مع اجلهاز 
ما مل يتخذ اجلهاز قرارًاً بخالف ذلك.

اإبالغ اجلهاز بتلك االإجراءات الواردة يف البند اأ اإلى ث من املادة )13(.  ج . 

مادة )14( 

يجب على م�شئول من�شاأة االأعالف اإبالغ اجلهاز فورًا يف حال لديه اأي �شك اأو اعتقاد باأن االأعالف التي 
اإبالغ  االأ�شواق غري مطابقة ملتطلبات �شالمة االأعالف. كما ويلتزم م�شئول من�شاأة االأعالف  طرحت يف 
اجلهاز باالإجراءات التي مت اتخاذها بهدف احلماية من اأية خماطر وعدم اإعاقة اأو منع اأي �شخ�س من 

التعاون مع اجلهاز يف ا�شرتداد االأعالف غري االآمنة من االأ�شواق. 

مادة )15(

على م�شئول من�شاأة االأعالف االلتزام  بالتعاون مع اجلهاز يف اتخاذ االإجراءات الوقائية الالزمة من اجل جتنب 
اأو التقليل من املخاطر املرتبطة باالأعالف التي يتم اأو مت توريدها.  

مادة )16(

تخ�شع املخالفات الأحكام القانون والنظام رقم )1( لعام 2008 ب�شاأن تو�شيف املخالفات اخلا�شة باملواد 
الغذائية وتداولها. 

مادة )17(

ي�شدر هذا النظام ويعمل به خالل ثالث اأ�شهر من تاريخ ن�شره 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


