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نظام رقم ( )3ل�سنة 2008

بشأن تتبع واسترداد األغذية

رئي�س جمل�س �إدارة جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
 بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  2005ب�ش�أن �إن�شاء جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائيةوتعديالته.
 وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2008يف �شان الغذاء يف �إمارة �أبوظبي.قررنا �إ�صدار النظام التايل ب�ش�أن تتبع وا�سرتداد الأغذية:
مادة ()1

ف�ض ًال عن التعريفات الواردة يف القانون رقم ( )2ل�سنة  2008يف �ش�أن الغذاء يف �إمارة �أبوظبي والأنظمة
ال�صادرة عنه ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يدل ال�سياق على خالف
ذلك:
�سحب املادة الغذائية:

ا�سرتجاع املادة الغذائية من الأ�سواق يف حال ثبوت عدم �سالمة الغذاء
لال�ستهالك الآدمي وت�شمل كافة مراحل ال�سل�سلة الغذائية ما عدا
تقدميها وبيعها للم�ستهلك النهائي.

اجلهة:

�أي م�ؤ�س�سة �أو هيئة حملية �أو احتادية ذات العالقة

الأعالف:

�أي مواد ذات من�ش�أ نباتي �أو حيواين ت�ستخدم مبا�شرة لغذاء احليوان
بحالتها الطبيعية �أو منتجات تت�ضمن املواد امل�ضافة واملعاجلة كلي ًا �أو
جزئي ًا �أو غري املعاجلة والتي ت�ستخدم ك�أعالف �أو مركزات ومكمالت
علفية لتغذية احليوان.

من�ش�أة الأعالف:

�أي م�ؤ�س�سة �أو م�صنع �أو مرفق ثابت �أو متحرك يقوم بن�شاط �إنتاج،
ت�صنيع �أو تركيب �أو تداول �أو تخزين الأعالف.
ال�شخ�ص املرخ�ص له �أو املفو�ض قانون ًا من املرخ�ص له وامل�سئول عن
االلتزام بتنفيذ �أحكام القانون والأنظمة والقرارات ال�صادرة مبوجبه
يف من�ش�أة الأعالف التي تقع حتت م�سئوليته.

م�سئول من�ش�أة الأعالف:
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مادة ()2

مادة ()7

ت�سري �أحكام هذا النظام على كافة مراحل ال�سل�سلة الغذائية مبا يف ذلك �إنتاج وت�صنيع وتداول وتوزيع
وا�سترياد وت�صدير الأغذية والأعالف.

يجب على م�سئول املن�ش�أة الغذائية وم�سئول من�ش�أة الأعالف االحتفاظ بال�سجالت التالية كحد �أدنى:
�أ .املعلومات اخلا�صة باملادة الغذائية �أو الأعالف املوردة �إلى م�سئول املن�ش�أة الغذائية �أو م�سئول من�ش�أة
الأعالف:
 -1ا�سم املورد
 -2عنوان املورد
 -3طبيعة املنتجات املوردة
 -4تاريخ ا�ستالم املنتجات
ب .املعلومات اخلا�صة باملادة الغذائية �أو الأعالف املوردة من قبل م�سئول املن�ش�أة الغذائية �أو م�سئول
من�ش�أة الأعالف:
 -1ا�سم العميل
 -2عنوان العميل
 -3طبيعة املنتجات املوردة
 -4تاريخ توريد املنتجات

مادة ()3

يجوز للجهاز تتبع وا�سرتداد و�سحب املواد الغذائية وتتبع و�سحب الأعالف واحليوانات املنتجة للمواد
الغذائية و�أي مواد �أخرى تدخل �أو يتوقع دخولها يف �صنع املواد الغذائية والأعالف يف كافة مراحل الإنتاج
واملعاجلة والتوزيع واال�سترياد والت�صدير.
مادة ()4

يجب على م�سئول املن�ش�أة الغذائية وم�سئول من�ش�أة الأعالف تطبيق الأنظمة والإجراءات واالحتفاظ
بال�سجالت والوثائق الالزمة التي حتدد اجلهة التي تقوم بتوريد املواد الغذائية �أو الأعالف �أو احليوانات
املنتجة للأغذية �أو �أي مادة تدخل يف �صناعة الأغذية �أو الأعالف بحيث يتم توفري هذه املعلومات عند
طلبها من قبل اجلهاز.
مادة ()5

يجب على م�سئول املن�ش�أة الغذائية وم�سئول من�ش�أة الأعالف تطبيق الأنظمة والإجراءات اخلا�صة
واالحتفاظ بال�سجالت والوثائق الالزمة التي حتدد اجلهة التي يتم تزويدها مبنتجاتهم بحيث يتم توفري
هذه املعلومات عند طلبها من قبل اجلهاز.
مادة ()6

يجب على م�سئول املن�ش�أة الغذائية وم�سئول من�ش�أة الأعالف تزويد املواد الغذائية �أو الأعالف املطروحة
�أو التي �سيتم طرحها يف الأ�سواق ببطاقات غذائية �أو تعريفية ح�سب القوانني والأنظمة النافذة ،لت�سهيل
عملية تتبعها وذلك من خالل عمليات توثيق املعلومات وو�ضع البطاقات الالزمة.

مادة ()8

يجب على م�سئول املن�ش�أة الغذائية وم�سئول من�ش�أة الأعالف االحتفاظ بال�سجالت الواردة باملادة ()7
للفرتات الزمنية التالية:
�أ� .ستة �أ�شهر بعد فرتة انتهاء �صالحية املواد الغذائية التي تزيد مدة �صالحيتها عن خم�س
�سنوات.
ب� .ستة �أ�شهر من تاريخ توريد املزود للمواد الغذائية �سريعة التلف والتي حتدد مدة
ا�ستهالكها بتاريخ حمدد �أو ذات فرتة �صالحية تقل عن ثالث �أ�شهر وحيثما تكون املواد
الغذائية خم�ص�صة للتوزيع للم�ستهلك النهائي.
ج .خم�س �سنوات يف جميع احلاالت الأخرى.
مادة ()9

يجب على م�سئول املن�ش�أة الغذائية ،يف حال اعتقاده ب�أن املواد الغذائية التي مت ا�ستريادها� ،إنتاجها،
معاجلتها ،ت�صنيعها �أو توزيعها قد ت�ش ّكل خطر ًا على �صحة الإن�سان �أو غري مطابقة ملتطلبات ومعايري
�سالمة املواد الغذائية ،القيام مبا يلي:
�أ .ال�شروع باتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سحب املواد الغذائية من الأ�سواق �إذا كانت املواد الغذائية
خارج نطاق �إدارته.
ب�	.إبالغ اجلهاز بتلك الإجراءات الواردة يف البند �أ من املادة (.)9
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مادة ()10

�إذا توفر ما ي�ؤيد احتمال و�صول مادة غذائية م�شكوك يف �سالمتها �إلى امل�ستهلكني ،فيجب على م�سئول
املن�ش�أة الغذائية:
�أ .ال�شروع باتخاذ الإجراءات الالزمة ال�سرتداد املواد الغذائية من الأ�سواق.
ب� .إعالم امل�ستهلكني عن �أ�سباب ا�سرتداد املادة الغذائية ب�شكل وا�ضح ودقيق .
ت� .إبالغ اجلهاز بتلك الإجراءات الواردة يف البند �أ و ب من املادة (.)10
مادة ()11
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ث .التحفظ على الإر�سالية وال�سعي لإتالفها  ،يف حال ت�ضررها ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهاز
ما مل يتخذ اجلهاز قرار ًا بخالف ذلك.
ج�	.إبالغ اجلهاز بتلك الإجراءات الواردة يف البند �أ �إلى ث من املادة (.)13
مادة ()14

يجب على م�سئول من�ش�أة الأعالف �إبالغ اجلهاز فور ًا يف حال لديه �أي �شك �أو اعتقاد ب�أن الأعالف التي
طرحت يف الأ�سواق غري مطابقة ملتطلبات �سالمة الأعالف .كما ويلتزم م�سئول من�ش�أة الأعالف �إبالغ
اجلهاز بالإجراءات التي مت اتخاذها بهدف احلماية من �أية خماطر وعدم �إعاقة �أو منع �أي �شخ�ص من
التعاون مع اجلهاز يف ا�سرتداد الأعالف غري الآمنة من الأ�سواق.

يجب على م�سئول املن�ش�أة الغذائية �إبالغ اجلهاز فور ًا يف حال لديه �أي �شك �أو اعتقاد ب�أن املادة الغذائية
التي طرحت يف الأ�سواق قد ت�ش ّكل خطر ًا على �صحة الإن�سان .كما ويلتزم تبعا لذلك �إبالغ اجلهاز
بالإجراءات التي مت اتخاذها بهدف حماية امل�ستهلك من �أية خماطر �صحية وعدم �إعاقة �أو منع �أي
�شخ�ص من التعاون مع اجلهاز يف ا�سرتداد املادة الغذائية غري الآمنة �صحي ًا من الأ�سواق.

على م�سئول من�ش�أة الأعالف االلتزام بالتعاون مع اجلهاز يف اتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة من اجل جتنب
�أو التقليل من املخاطر املرتبطة بالأعالف التي يتم �أو مت توريدها.

مادة ()12

مادة ()16

على م�سئول املن�ش�أة الغذائية التعاون مع اجلهاز يف اتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة من اجل جتنب �أو
التقليل من املخاطر ال�صحية للمواد الغذائية التي يتم �أو مت توريدها.

تخ�ضع املخالفات لأحكام القانون والنظام رقم ( )1لعام  2008ب�ش�أن تو�صيف املخالفات اخلا�صة باملواد
الغذائية وتداولها.

مادة ()13

مادة ()17

يجب على م�سئول من�ش�أة الأعالف ،يف حال اعتقاده ب�أن الأعالف التي مت ا�ستريادها� ،إنتاجها ،معاجلتها،
ت�صنيعها �أو توزيعها غري مطابقة ملتطلبات �سالمة الأعالف ،القيام مبا يلي:
�أ .ال�شروع باتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سحب الأعالف من الأ�سواق ومن�ش�آت الإنتاج
احليواين التي مت التوريد لها و�إبالغ اجلهاز بتلك الإجراءات.
ب .املبا�شرة باتخاذ الإجراءات الالزمة ال�سرتداد الأعالف ،عند ال�ضرورة ،يف حال كانت
الإجراءات الأخرى غري كافية لتحقيق امل�ستوى املطلوب من احلماية ال�صحية.
ت� .إعالم م�ستخدمي الأعالف عن �أ�سباب اال�سرتداد ب�شكل وا�ضح ودقيق.
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مادة ()15

ي�صدر هذا النظام ويعمل به خالل ثالث �أ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
منـ�صـور بن زايـد �آل نهيـان
رئي�س جمل�س الإدارة
�صدر يف �أبوظبي
بتاريخ� 26 :أغ�سط�س  2008م
املـوافق� 25 :شعبان  1429هـ
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