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 صفحـة التعديـالت .1

ي اإلرشادي)  الفنية الوثائق هذه من نسخة كل احتواء من التحقق هدفي        يتم التعديالت، من كامل سجل عىل  )دليل أبوظب 

 التعديلو  للتحديث قابلة الوثيقة هذه تعتب   .الجديدة /المراجعة الوثائق من مجموعة كل مع وإصدارها صفحة التعديالت تحديث

ي  ويقوم مجلس ذلك، لزم مب    حال المالحظات جميع بجمع يقوم وأن للجميع متاحة لجعلها يلزم ما بإجراء والمطابقة للجودة أبوظب 

ي المؤسسات التعليمية، عمل لمجموعة لعقد اجتماع واإلعداد ورودها
 
 الوثيقة عىل الواردة المالحظات لمناقشة للغذاء المتداول ف

 .والتعديل التحديث لغايات

 

ي تمت مالحظات
 رقم اإلصدار تاريــــخ اإلعتماد عدد الصفحات التعديالت الب 

- - 48 2015 /3 /3 1 

ي الدليل -
 
 2 3/ 9/ 2018 25 تم مراجعة كافة البنود والمعايير ف

ي الدليل -
 
 3 2/2022 36 تم مراجعة كافة البنود والمعايير ف
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ي للجودة والمطابقة .2  نبذة عن مجلس أبوظب 
 

 

ي للجودة والمطابقة بموجب القانون المحىلي رقم ) بهدف  2009( لعام 3تأسس مجلس أبوظب 

 
 
  .رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محليا

 للجهات التنظيمية و 
 
، ويأخذ عىل عاتقه مهمة يشكل المجلس إطارا ي ي أبوظب 

 
قطاع الصناعة ف

ترسيخ الدعائم المتينة القتصاد اإلمارة، وتعزيز انفتاحها عىل األسواق العالمية من خالل إنشاء 

  .وتطوير بنية تحتية قوية للجودة

o  يتوزع عمل المجلس عىل ستة مجاالت رئيسة هي:  

 توحيد وتطوير المواصفات •

 لمقاييسبناء قدرات نظام ا •

 تعزيز البنية التحتية للفحص •

 إطالق برامج وشهادات المطابقة •

  واالهتمام بسالمة المستهلكي    •

 ضمان التجارة العادلة •

o  وتجار التجزئة وتجار ،  من المستهلكي  
ً
كاء المعنيي   للمجلس لتشمل كال تتسع قائمة الشر

 ، وهيئات تقييم المطابقةالجملة والمستوردين، وقطاع الصناعة والجهات التنظيمية

(CABs) . 

ي تطبيق معايب  وأنظمة الجودة، لضمان 
 
ويقوم المجلس بدعم الجهات التنظيمية والحكومية ف

 ، ي ي تحددها إمارة أبوظب 
ام المنتجات والعاملي   واألنظمة بمعايب  الجودة ذات الصلة، والب  الب  

ات التنافسية لتلك المنتج وذلك بهدف تعزيز مستوى سالمة وجودة المنتجات ورفع القدرة

 
 
 وعالميا

 
 وإقليميا

 
 .محليا

كما  يعمل المجلس عىل غرس مفهوم الجودة لدى المستهلكي   وحماية مصالحهم، مما يساهم 

ية عىل  ي تحقيق رؤية اإلمارة لتصبح إحدى أكبر المناطق جاذبة لالستثمار والموارد البشر
 
ف

 عن تعزيز القدرة التناف
ً
ي األسواق العالمية. مستوى العالم، فضال

 
   سية لصناعاتها الوطنية ف
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 شكـر وتقـديـر . 3
 
ي للجودة والمطابقة أن يتقدم بالشكر         المذكورين أدناه.  مجموعة العملألعضاء  والتقدير  يود مجلس أبوظب 

 الرقم ســـمال  المؤسسة

 1 مايكل دحدل دائرة التعليم والمعرفة 

ي للصحة العامة المنصوري د.مريم  مركز أبوظب   2 

ي للزراعة والسالمة الغذائية   3 م. جهاد رفيق البياري هيئة أبوظب 

ي للزراعة والسالمة الغذائية   علي أحمد هيئة أبوظب 
 4 م. شاهير 

بية والتعليم   5 ميثاء الخفيلي  وزارة الي 

بية والتعليم   6 مريم لوتاه وزارة الي 

ي  محمد سالم مؤسسة زايد العلياء ألصحاب الهمم الشبيب   7 

ي 
ي والمهب 

ي للتعليم والتدريب التقب   8 إبراهيم عيىس الياسي  معهد أبوظب 

ي للجودة والمطابقة   9 م. دانه المزروعي  مجلس أبوظب 
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 المقدمـــة . 4

اتيجية الخاصة باإلمارة، وتحقيق بعض أهداف أجندة السياسة العامة وا ي إطار السعي نحو تحقيق الرؤية اإلسب 
 
القتصادية لرؤية اف

ورة التعاون بي   الهيئات الحكومية بهدف الوفاء بتوقعات المجتمع، ومنها توفب  غذاء آمن  2030 ي تتمثل بض 
، الب  ي لحكومة أبوظب 

 بمعلومات كافية عن المواد الغذائية المعدة لالستهالك اآلدمي 
، وذلك عب  تزويد المستهلكي   ي اإلمارة لضمان نمط حياة صحي

 
لهم ف

ام بتقديم أفضل الخدمات والممارسات الرامية إىللتم تحقيق الرؤية الطموحة  كينهم من اختيار األفضل، لذا انطالقا من أهمية االلب  

ي أكبر مراحل 
 
 نحو تعزيز صحة أبنائنا طالب المؤسسات التعليمية ف

 
اتيجية بالعمل سويا كاء اإلسب  ي يقوم الشر لمستقبل إمارة أبوظب 

. العمر أهمية، وذلك  ي ي المدارس التابعة إلمارة أبوظب 
 
 من خالل العمل عىل تحديث دليل الغذاء المتداول ف

ي شهر يونيو  
 
ي للجودة والمطابقة ف ي مجلس أبوظب 

 
م، وذلك  2014تأسست مجموعة العمل الخاصة بدليل المقاصف المدرسية ف

ي 
 
ن اإلمارة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل ممثلة م بطلب من دائرة التعليم والمعرفة لتحديث دليل معايب  المقاصف المدرسية ف

ي اإلمارة وذلك برئاسة دائرة التعليم والمعرفة، وذلك من أجل إجراء عملية التحديث المستمر للدليل، وكلما 
 
الجهات ذات العالقة ف

 .دعت الحاجة لذلك

 

 مجموعة العمل . 5

ي 
 
ي للجودة والمطابقة ف ي مجلس أبوظب 

 
، بناء عىل الطلب المقدم من دائرة 2021شهر أغسطس تأسست مجموعة العمل المعنية ف

 ، ي ي إمارة أبوظب 
 
ي المؤسسات التعليمية ف

 
ي اإلرشادي للغذاء المتداول ف التعليم والمعرفة، وذلك بغرض إعداد دليل أبوظب 

ي   من القطاع الحكومي والخاص: دائرة التعليم والمعرفة، وهيئة أبوظب 
اتيجيي  

كاء االسب  لزراعة والسالمة  لوبمشاركة عدد من الشر

ي للجودة والمطابقة ، ودائرة التنمية االقتصادية، ومؤسسة زايد العليا  ي للصحة العامة ، ومجلس أبوظب  الغذائية، و مركز أبوظب 

، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية.  ي
ي للتعليم والتدريب المهب   للرعاية اإلنسانية، ومعهد أبوظب 

 

 الهــدف . 6

ي تحقيق
 
 التالية:  تهدف هذه الوثيقة ف

وط واإلجراءات الواجب اتخاذها خالل كافة مراحل السلسة الغذائية )إنتاج وتجهب    (1 توفب  غذاء سليم وآمن فيه الشر

 وتخزين أو توزيــــع الغذاء( للتأكد من سالمته وصالحيته لالستهالك. 

 توفب  مواد غذائية صحية داخل المؤسسات التعليمية.  (2

ي جميع  (3
 
ي التعامل مع توجيه اإلدارات المسؤولة ف

 
ورة إتباع السبل العلمية والصحية ف المؤسسات التعليمية نحو ض 

ي يتم بيعها أو تداولها داخل المؤسسة التعليمية. 
 األغذية الب 

ي البيئة المدرسية والتأهيلية، حيث تعتب  هذه الوثيقة  (4
 
توصيل المعلومة الصحيحة المفيدة حول الغذاء اآلمن والصحي ف

ي ومسؤوىلي مقاصف المؤسسات التعليمية أحد األدوات المهمة 
 
ف ي التغذية والممرضي   ومشر

ي وأخصائ 
 
ف لتدريب مشر

 ./المنشآت الغذائية عىل كيفية التعامل مع الغذاء

ي الدليل  (5
 
ي تم التوافق عليها ف

ي يتم توريدها إىل المؤسسات التعليمية للمعايب  الب 
 .ضمان مطابقة األغذية الب 



 

 
 

QCC.CSS.SS.01.02.D.10 6  صفحة 
  

  
Classification: Restricted - مقيدة 

 المجـــال . 7

اكة والخاصة، والمدارس التابعة للمعاهد، والمراكز الخاصة بأصحاب الهمم التابعة يتم تطبيق هذا الد ليل عىل مدارس اإلمارة الشر

ي مقاصف 
 
ي تقوم بالتوريد لمدارس اإلمارة، أو الجهات العاملة ف

لمؤسسة ا زيد العليا للرعاية اإلنسانية، وكذلك المنشآت الغذائية الب 

 .المؤسسات التعليمية

 :الدليل ما يىلي يتضمن هذا 

  ي مقاصف المؤسسات التعليمية /المنشآت الغذائية، إضافة إىل اإلرشادات
 
اطات الصحية الواجب توافرها ف القواعد واالشب 

ي كافة مراحل السلسلة الغذائية من استالم وتحضب  وطهي وحفظ وتداول وبيع 
 
حول الممارسات الصحية الواجب اتباعها ف

 الجراءات المتبعة. االغذية والتخلص منها حسب ا

    المعايب  الخاصة بأنواع األغذية المسموح بتداولها داخل المؤسسة التعليمية وطرق التغذية السليمة لتساعد المتخصصي

ي تقديم العون واإلرشاد للطلبة من أجل توفب  أنماط 
 
ي إدارات المؤسسات التعليمية ف

 
ي مجال الصحة والتغذية، والعاملي   ف

 
ف

 غذائية صحية. 

 ضة من قبل الجهات المعنية، لضمان مطابقة الغذاء المورد إىل المؤسسات التعليمية مع المعايب  آلي
 ة المطابقة المفب 

 
 

 المصطلحات والتعريفات . 8

 لغايات استخدام هذا الدليل تستخدم المصطلحات والتعاريف التالية ما لم تدل القرينة عىل غب  ذلك: 

 المصطلح التعريف

 8.1 الدولة بية المتحدة. دولة اإلمارات العر 

 . ي  8.2 اإلمارة إمارة أبوظب 

ي للزراعة والسالمة الغذائية.   8.3 الهيئة هيئة أبوظب 

ي ومعهد التكنولوجيا التطبيقية. 
ي للتعليم والتدريب المهب   8.4 المعاهد معهد أبوظب 

 المكان المجهز لتوزيــــع وبيع األغذية المسموح بها داخل المؤسسة التعليمية وأماكن

ها.   تحضب 
 8.5 المقصف المدرسي 
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 المصطلح التعريف

هي مؤسسات اجتماعية تعب  برعاية وتأهيل األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة 

ي المجتمع وتحقيق أقىص قدر ممكن من 
 
وتأهيلهم، بهدف تمكينهم من االندماج ف

ي حياتهم، من خالل توليها مهام معينة بهذا 
 
االستقاللية االجتماعية واالقتصادية ف

 .الخصوص

اكز الخاصة المر 
 بأصحاب الهمم

8.6 

اكة والخاصة، والمدارس التابعة للمعاهد، والمراكز الخاصة  تضم مدارس اإلمارة الشر

 .بأصحاب الهمم التابعة لمؤسسة ا زيد العليا للرعاية اإلنسانية
 8.7 المؤسسات التعليمية

، سواء كان م ي
خالل  نالشخص االعتباري الحاصل عىل ترخيص لممارسة أي نشاط غذائ 

 .مرفق ثابت أو متحرك دائم أو مؤقت
 8.8 المنشأة الغذائية

ب سواًء أكانت  أية مادة أو جزء من مادة مخصصة لالستهالك اآلدمي بطريق األكل أو الشر

ب المعبأة ولبان  وبات ومياه الشر ي ذلك المشر
 
مادة أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة، بما ف

ي تصنيع
 
 المضغ، وأية مادة تدخل ف

ي ال وت
حضب  ومعالجة الغذاء، إال أنها ال تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد الب 

 .تستخدم إال كعقاقب  

 8.9 الغذاء

ب والمطابق للمتطلبات الفنية  ي والصحي عند مرحلة استخدامه لغايات الشر
 
الماء الصاف

 واألنظمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 
بالماء الصال  8.10 ح للشر

ة إىل الغذاء عن طريق اليدين، واألسطح 
َ
انتقال المواد الضارة أو األحياء الدقيقة الُمْمرض

ي تكون متسخة وتالمس الغذاء الخام ثم 
المالمسة للغذاء، والمعدات واألدوات الب 

تالمس الغذاء الجاهز للتقديم، كما يشمل مالمسة الغذاء الخام أو السائل الناجم عنه 

 .ذاء الجاهز للتقديمللغ

 8.11 التلوث التبادلي 

ات، والطيور، والقوارض والحيوانات األخرى القادرة عىل التسبب بتلوث الغذاء  الحشر

ة ة أو غب  مباشر  .سواء بطريقة مباشر
 8.12 اآلفات

ة إىل الدم  هو رد فعل مناعي متأخر يحدث عندما تدخل مواد غذائية ذات جزيئات كبب 
ي الدم. وتظهر )غب  مهضومة با

 
ي تؤدي إىل تشكل أضداد لها ف

لكامل( ألسباب عديدة، والب 
ي جهاز الهضم. 

 
ي بالدرجة األوىل باضطرابات ف

 أعراض عدم التحمل الغذائ 
 . : عدم تحمل الالكتوز وعدم تحمل الجلوتي   ي

 من األمثلة لعدم التحمل الغذائ 

ي 
 
ل الغذائ  8.13 عدُم التحمُّ

عملية من عمليات التصنيع أو الطبخ وغب  المناسب الغذاء الذي لم تجر عليه أي 

 .  لالستهالك األدمي
 8.14 الغذاء الخام

ي يتم الحصول عليها 
هو عبارة عن المنتجات غب  المتخمرة ولكنها قابلة للتخمر الب 

ي المواصفة القياسية اإلماراتية 
 
بإضافة الماء، مع أو بدون إضافة السكريات وكما ورد ف

 UAE.S GSO 1820كتار الفاكهة الخاصة بعصائر ون

 8.15 نكتار الفاكهة
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 المصطلح التعريف

 الحقة أخرى خطوات أية اتخاذ بدون المباشر  اآلدمي  االستهالك لغايات المعد الغذاء

 .الدقيقة األحياء من للتخلص
 8.16 الغذاء الجاهز للتقديم

و أ مكتوبة أخرى وصفية بيانات أي أو صورة أو ماركة أو عالمة أو إيضاح أو بطاقة أي

 بطريقة الغذائية المادة عبوة عىل بارزة أو محفورة أو موضوعة أو مختومة أو مطبوعة

 بمصالح يخل ال وبما المرفقة البطاقات وتشمل( أو إزالتها العبوة عن تسمح بفصلها ال

 .) مناسبا المختصة السلطات ما تراه حسب المستهلكي   

 8.17 البطاقة الغذائية

مع  سواء الدقيقة الممرضة األحياء لنمو والمعرض/أو يــــع،الش  للفساد المعرض الغذاء

 يتسبب قد حد إىل أو بدونهما األيض عمليات عن الناجمة المواد أو السموم تكوين

 .اإلنسان صحة عىل بمخاطر
 8.18 التلف الشيــــع الغذاء

 الزراعة الزراعة، منتجات ويشمل األوىلي  اإلنتاج عمليات عن الناجم المنتج
ي الصيد زين،التخ ألغراض ي  والصيد الب 

 8.19 األولي  المنتج .المائ 

ام بتنفيذ أحكام هذا  هو الشخص الطبيعي أو االعتباري المرخص له والمسؤول عن االلب  

ي تقع تحت 
ي المنشأة الب 

 
القانون واألنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه ف

 مسؤوليته. 

مسؤول المنشأة 
 الغذائية

8.20 

اف عىل شؤون المقصف. هو الشخص الم ف المقصف رشح من قبل إدارة المؤسسة التعليمية لإلشر  8.21 مشر

شخص طبيعي أو اعتباري لديه رخصة سارية المفعول لممارسة أي نشاط يتعلق بتداول 

 الغذاء أو العلف. 
 8.22 المرخص له

 .  8.23 متداول الغذاء أي شخص يتداول المادة الغذائية بشكل مباشر أو غب  مباشر

هما أو معالجتهما أو تعبئتهما أو  عمليات إنتاج الغذاء أو العلف أو تصنيعهما أو تحضب 

ادهما أو حيازتهما أو تخزينهما  هما أو نقلهما أو استب  إعادة تعبئتهما أو تغليفهما أو تجهب  

ي أي 
 
أو توزيعهما أو تقديمهما أو عرضهما أو بيعهما أو تصديرهما أو إعادة تصديرهما ف

 لة من مراحل السلسلة الغذائية. مرح

 8.24 التداول

ة، وذلك حسب  يتم الحصول عليه بواسطة عمليات االستخالص الميكانيكية المباشر

 UAE.S GSO 1820الموصفة القياسية اإلماراتية 
 8.25 عصير الفاكهة الطبيعي 

ة من الكافيي   والسكريات  والمواد المضافة  وب يحتوي عىل كميات كبب  مشر

. وال  منشطات مثل الجوارنا والتوارين وإل كارنتي  
وبات الطاقة  8.26 مشر
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 اختصاصات الجهات وأدوارها . 9

 الجهة األدوار والختصاصات

تعزيز الصحة العامة من خالل الوقاية ومكافحة األمراض، وتمكي   أطفال المؤسسات 

ي سلوك صحي ونمط حياة متوازن من خالل خ
بيئات  لقالتعليمية والمراهقي   من تبب 

 .صحية داعمة داخل المؤسسات التعليمية

ي للصحة  مركز أبوظب 
 العامة

9.1 

ي 
 
ي االمارة لضمان توفب  غذاء صحي ومناسب للطلبة ف

 
التنسيق بي   الجهات المعنية ف

ي المدارس الحكومية
 
اف اإلداري عىل عقود التغذية ف ي واالشر  مدارس أبوظب 

دائرة التعليم 
 والمعرفة

9.2 

ي يتم توريدها إىلتمكي   الجه
المؤسسات التعليمية  ات من مطابقة المنتجات الب 

ي الدليل
 
 .للمعايب  الواردة ف

ي  مجلس أبوظب 
 للجودة والمطابقة

9.3 

ي واألمن 
الهيئة هي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسالمة الغذائية واألمن الغذائ 

ي اإلمارة، وتهدف إىل تطوير قطاع ذو تنمية م
 
ي مجال الزراعة الحيوي ف

 
ستدامة ف

ي تعزيز األمن الحيوي 
 
والسالمة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم ف

 . ي
 وتحقيق األمن الغذائ 

 
ي للزراعة  هيئة أبوظب 
 والسالمة الغذائية

 

9.4 

مؤسسة ا زيد العليا للرعاية اإلنسانية مؤسسة تختص بتقديم وتوفب  خدمات 

ي التعليم وال
 
عالج والتأهيل والرعاية االجتماعية والنفسية لألشخاص ذوي متخصصة ف

ي االمارة لضمان توفب  
 
اإلعاقة، وسوف تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الصحية ف

ي المراكز التابعة
 
 غذاء صحي ومناسب لحالة الطلبة الصحية حسب نوع اعاقة الطلبة ف

ي االسنان وبعض ال
 
ي  حاالت تصاحبها زيادةللمؤسسة مثل صعوبة البلع ومشاكل ف

 
ف

 .الوزن والسمنة

مؤسسة زايد العليا 
 للرعاية اإلنسانية

9.5 

م إدارة المعاهد بتطبيق التوعية الصحية حسب معايب  سالمة وصحة الغذاء  تلب  

ي المدارس والتأكد من سالمة 
 
اف عىل جميع المقاصف ف العالمية. كما تقوم االدارة باإلشر

 طلبة. باإلضافة إىل التأكد من تطبيق أنظمة ضمان الجودةونوعية األغذية المقدمة لل

ها  ي يسمح ان يحض 
ي تحدد نوعية الغذاء المقدم للطلبة واألغذية الب 

الداخلية الب 

ي  ي إمارة أبوظب 
 
ي المدارس ف

 
 .الطالب من البيت بما يتناسب مع دليل الغذاء المتداول ف

ي للتعليم  معهد أبوظب 
 ، ي
والتدريب المهب 
لوجياومعهد التكنو   
 التطبيقية

9.6 
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 المتطلبــات . 10

 واجبات إدارة المؤسسات التعليمية ومهامها 10.1

يجب أن يتم وضع متطلبات للمقاصف المدرسية وتداول األغذية لتقديم خدمات الطعام الصحي الذي يحتوي عىل العناض 

، مع تجنب االستهالك المفرط لألطعمة ذات ا لقيمة الغذائية المنخفضة. وعىل المقاصف الغذائية كافة للطلبة والموظفي  

ي للزراعة  ي تحددها هيئة أبوظب 
اطات المتعلقة بالسالمة الغذائية الب  ام التام بالقواعد واالشب  المدرسية ومتداوىلي األغذية االلب  

ي هذا الشأن. 
 
 والسالمة الغذائية ف

اخيص الال زمة والسارية واالحتفا  بالسجالت الخاصة بعمليات يجب عىل المقاصف المدرسية ومتداوىلي األغذية الحصول عىل الب 

ي صدرت من 63التفتيش واإلخطارات. باإلضافة لذلك عىل المدراس الخاصة إتباع سياسة الخدمات الغذائية )السياسة رقم 
( الب 

ي ومن قبل م دائرة التعليم والمعرفة بخصوص إدارة مرافق المقاصف المدرسية بالشكل المناسب، ونظافة الغذاء وسالمته، ركز أبوظب 

ي المدارس، والخيارات الغذائية الصحية والحساسية من الغذاء
 
 .للصحة العامة بخصوص المكونات الغذائية والغذاء الصحي ف

 . ي تقديم خدمات الطعام، تقديمها من خالل المقصف المدرسي للطلبة والموظفي   أثناء اليوم الدراسي
 
يجب عىل المدرسة الراغبة ف

 هذه المدارس الحصول عىل الرخص الالزمة والسارية واالحتفا  بالسجالت الخاصة بعمليات التفتيش واإلخطارات. ويجب عىل 

ي للصحة العامة، ودائرة  ي للزراعة والسالمة الغذائية، ومركز أبوظب  ا مع متطلبات هيئة أبوظب 
يجب أن تتوافق عملية توفب  الغذاء دائم 

. وترتبط هذه المتطلبات بإدارة مرافق المقصف التعليم والمعرفة والمتطلبات الوا ي ي إمارة أبوظب 
 
ي معايب  المقاصف المدرسية ف

 
ردة ف

، وموردي الغذاء، واإلبالغ عن الشكاوى  ، ومعايب  التغذية والغذاء الصحي اطات الصحية بالمقصف المدرسي ، واالشب  المدرسي

ي 
ي ذلك حاالت التسمم الغذائ 

 
 .المتعلقة بالغذاء بما ف

ي تقدم خدمات الطعام من خالل المقاصف المدرسية إعداد سياسة التغذية والغذاء الصحي وتعميمها عىل يجب عىل
 المدارس الب 

ام بتشجيع الطلبة عىل اكتساب العادات السليمة  ي المدرسة والطالب وأولياء األمور. ويجب أن تضمن هذه السياسة االلب  
موظف 

. ويتوقع من المدارس الحفا  عىل بيئة للغذاء الصحي من خالل دعم الممارسات الغ ذائية الصحية لدى أفراد المجتمع المدرسي

ي المناهج الدراسية واألنشطة الالصفية
 
 .صحية، وتشجيع نمط الحياة الصحي من خالل تثقيف الطالب ف

A .  :األدوار والمسؤوليات 
 

a)  اكة والمدارس الخاصة، والمدارس التابعة للمعاهد، والمراكز الخاصة بأصحاب الهمم التابعة لمؤسسة  عل مدارس الشر
 زايد العليا للرعاية اإلنسانية: 

 

ا مع المعايب  المطلوبة من  • ي تقدمها المدرسة والتأكد من أن هذه الخدمات تتوافق تمام 
اف عىل خدمات الغذاء الب  اإلشر

ي للصحة العامة وأي جهات ر  ي للزراعة والسالمة الغذائية ومركز أبوظب   سمية أخرى ذات صلة. قبل هيئة أبوظب 

ي هذا الصدد.  •
 
 االحتفا  بجميع سجالت الشكاوى المتعلقة باألغذية وتحديد اإلجراءات الالزمة ف

 
b)  :عل إدارة المدارس 

 

ي للزراعة والسالمة  • التأكد من أن أي خدمة غذائية مقدمه من المدرسة تتوافق مع المعايب  المطلوبة من قبل هيئة أبوظب 

ي للصحة العامة، ودائرة التعليم والمعرفة. الغذائية، ومركز أبوظ  ب 

، والنظافة  • التأكد من أن المدرسة تتبع جميع المتطلبات والمواصفات واإلجراءات الخاصة بمرافق المقصف المدرسي

ي الدليل. 
 
 والسالمة، والمتطلبات الغذائية، ومتطلبات موردي األغذية كما هو محدد ف
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ي للزراعة والسالمة الغذائية، وأنه يتم تسهيل أي التأكد من أن مقصف المدرسة يمتثل لجم • يع اللوائح الحالية لهيئة أبوظب 
ي أي وقت. 

 
 عمليات تفتيش مطلوبة من قبل الهيئة أو المجلس ف

ضمان االمتثال الكامل لعملية تقديم الشكاوى المتعلقة باألغذية، وعىل وجه الخصوص، عندما يتعلق األمر بحاالت  •
ي أو حاال 

ي المشتبه بها. التسمم الغذائ 
 ت التسمم الغذائ 

ي المدرسة.  •
 
 توزيــــع منشورات عن السياسة بشأن األكل الصحي والتغذية ف

ي هذا الدليل.  •
 
 عىل إدارة المدرسة فهم األدوار والمسؤوليات المتعلقة بهذه السياسة، وأي مسؤوليات إضافية محددة ف

ام بهذه المتطلبات إىل الجهة التفتيشي •  ة عند الطلب. تقديم ما يثبت االلب  
 

ي للزراعة والسالمة الغذائية وضمان حصول المدارس عىل الرخص الالزمة  تتوىل دائرة التعليم والمعرفة مسؤولية دعم هيئة أبوظب 
 من الجهات المعنية لتشغيل المقاصف وتخزين األطعمة والتعامل معها، والتأكد من أن هذه المدارس لديها رخص سارية المفعول. 

 

امات م  10.1.1  سؤول المنشأة/المورد الي  

ي 
ام باآلئ   :يتوجب عىل مسؤول المنشأة الغذائية/المورد االلب  

خيص الصادرة عن الهيئة.  . 1  تطبيق متطلبات الب 

ي المقصف والمطبخ أو آالت  . 2
 
ي ذلك األغذية المقدمة ف

 
ي هذا الدليل، وبشكل مستمر بما ف

 
تطبيق جميع المعايب  الواردة ف

ي جميع المؤسسات التعل
 
 .يميةالبيع ف

ي  . 3
 
ي يقدم من خاللها خدمات تداول الغذاء ف

اخيص والتصاريــــح المطلوبة من الجهات المعنية لمنشآته الب  الحصول عىل الب 

 .المؤسسات التعليمية

وط التعاقد مع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية المعنية، فيما يتعلق بعمليات التوريد لها . 4  .بتنفيذ شر

 .سة التعليمية للتعرف عىل الفروق واالحتياجات الفردية الغذائية للطلبة وتلبيتهاالتنسيق مع إدارة المؤس . 5

 للعمل مع احتفاظه  . 6
 
اطات اللياقة الصحية لمتداوىلي الغذاء وضمان أن يكون متداوىلي الغذاء الئقي   طبيا

تحقيق اشب 

 عىل س
 
 المة الغذاء. بسجالت الغياب للعاملي   المصابي   أو الحاملي   ألية أمراض قد يشكل خطرا

ي الموقع / المقصف/المنشأة الغذائية عىل سبيل المثال ال الحض تضيــــح توريد للمؤسسة  . 7
 
توفب  جميع الوثائق والسجالت ف

 التعليمية. 

امات أخرى تحدد من قبل الجهات المعنية أو بموجب قرار أو الئحة . 8  .أي الب  
 

ام باللوائح الفنية اإلماراتية  10.1.2  اللي  

ي المقاصف المدرسية وتداول باإلضافة إىل ماو 
 
اطات الصحية الواجب توافرها ف ي الالئحة الفنية اإلماراتية الخاصة باالشب 

 
رد ف

ام بما يىلي 1971األغذية بها رقم
 :، يجب االلب  

اطات البطاقة الغذائية للمنتجات المعبأة 10.1.2.1  اشي 

ي حال المن
 
ي هذا الدليل، يجب ف

 
ام بما يىلي مع األخذ بعي   االعتبار المعايب  الواردة ف

 :تجات الغذائية المعبأة االلب  

ي الالئحة الفنية اإلماراتية رقم  . 1
 
، UAE.S 9وضع بطاقة بيان للمنتجات الغذائية تحدد البيانات اإليضاحية وكما هو وارد ف

 .والخاصة ببطاقات الغذائية المعبأة

ي الالئحة الفنية اإلم  . 2
 
اطات بطاقة البيان وحسب ما هو وارد ف ام باشب   .اراتية ذات العالقة بالمنتجاتااللب  

 .المطابقة مع متطلبات الالئحة الفنية اإلماراتية ذات العالقة بالمنتجات 10.1.2.2

ي الالئحة الفنية اإلماراتية ذات العالقة بالمنتجات
 
 .يجب ان تكون المنتجات مستوفية للمتطلبات الواردة ف
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وط والممارسات الصحية 10.2  الشر

ي   10.2.1
 
وط الصحية الواجب توافرها ف  .مقصف المؤسسة التعليمية/المنشأة الغذائيةالشر

 الموقع والتصميم والبنية 10.2.1.1

ي حالة  (1
 
يجب أن يكون موقع المنشأة الغذائية/مقصف المؤسسة التعليمية مناسبا، وأن يتم المحافظة عىل المنشأة نظيفة وف

 .جيدة

 عىل سالمة الغذاء وصالحيته، بعد  (2
 
 واضحا

 
ي أي مكان قد يشكل تهديدا

 
ي االعتبار التدابب  و  يجب أال يقع ف

 
جراءات إل ااألخذ ف

 .الوقائية

ي  (3
 :يجب أن يحقق حجم مقصف المؤسسة التعليمية/ المنشأة الغذائية وتخطيطها وتصميمها وبناؤها اآلئ 

•  .  السماح بالقيام بالعمليات المناسبة للصيانة والتنظيف و/أو التطهب 

ي تقليل التلوث الناتج عن الهواء، وتوفب  مساحة كافية لل •
 
عمل وحرية الحركة ومنع التكدس، عىل أن يؤخذ ف

 .  بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل صحي
 
ي للعمل مالئما

 االعتبار أهمية أن يكون المسار التدفف 

ي الغذاء وتشكل العفن غب   •
 
الحماية من تراكم األوساخ، التكثف، مالمسة المواد السامة، تكش وتناثر الجزيئات ف

ي قد تتسبب بخطر التلوث المباشر للغذاء. المرغوب فيه عىل األسط
 ح والب 

ها عند  • أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهب 

ورة.   الض 

ات أو تفشيها.  • ي ذلك الحماية من التلوث التبادىلي ودخول الحشر
 
 السماح بتطبيق الممارسات الصحية الجيدة بما ف

ي التلوث التبادىلي عن طريق وضع الفواصل، األبعاد المناسبة للمسافة،  •
 
ي قد تتسبب ف

الفصل بي   العمليات الب 

ها من الوسائل الفعالة.   الموقع أو غب 

ورة.  •  توفب  ظروف تحكم مالئمة لدرجة الحرارة والرطوبة ذات قدرة كافية عند الض 

ي حال وجودها، يجب أن تكون مواقع وطرق تشييد وبن •
 
اء األدراج، والمصاعد والهياكل المساعدة )مثل المنصات ف

 والساللم والمزالق(، بشكل يحول دون تلوث الغذاء، وأن تزود المزالق واألفنية بفتحات للتنظيف. 

ي لمنع دخول اآلفات وإزالة المواقع المعرضة لتكاثر اآلفات. ويجب اإلغالق المحكم للثقوب،  •
يجب صيانة المبائ 

 لوجود تلك اآلفات. ومصارف المياه 
ً
 محتمال

 
 وأية مداخل أخرى قد تشكل مصدرا

وط اآلتية:  (4 ي وسائل التهوية الشر
 
 يجب أن يراع ف

أن تكون مناسبة وكافية سواء طبيعية أو ميكانيكية مع تجنب أي تدفق ميكانيكي للهواء من منطقة ملوثة إىل  •

 منطقة نظيفة. 

ي االعتبار أن تكون فتحات التهوية مزودة بمرشحات أو سيا  •
 
ج حماية مصنوع من مواد غب  قابلة للتآكل، مع األخذ ف

ي تتطلب التنظيف. 
 سهولة الوصول إىل الفالتر واألجزاء الب 

أن تكون التهوية كافية للحد من تلوث الغذاء الناتج عن الهواء والتحكم بدرجة الحرارة المحيطة والروائح  •

 والرطوبة. 

ي وسائل ومعدات اإل  (5
 
وط اآلتية: يجب أن يراع ف  ضاءة الشر

، عىل أن تكون شدة اإلضاءة مالئمة  • توفب  إضاءة كافية سواء طبيعية أو اصطناعية للتمكن من العمل بشكل صحي

 لطبيعة العمل. 

•  .  أن تكون معدات اإلضاءة واألسالك الكهربائية محمية بشكل يسمح بسهولة التنظيف والوقاية من التلوث التبادىلي
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 المعدات واألدوات 10.2.1.2

ي مواد التعبئة والتغليف )باستثناء تلك المصممة لالستخدام لمرة واحدة( والمواد المالمسة تب أن يج (1
 
وط التالية ف راع الشر

 :  للغذاء بشكل مباشر

 أن تكون مصنعة من مواد ال تتسبب بانتقال أو هجرة المواد السامة، أو الروائح، أو الطعم إىل الغذاء.  •

 ل التآكل، وتتحمل عمليات التنظيف والتطهب  المتكرر. أن تكون غب  ماصة ومقاومة لعوام •

ورة للتطهب  بعد التنظيف، باستثناء مواد التعبئة والتغليف غب   • أن تكون قابلة للتنظيف بالشكل الفّعال، وعند الض 

ل تجنب مخاطر التلوث. 
ُ
ف
ْ
ك
َ
 المرتجعة، وأن تكون مناسبة إلجراء عمليات التنظيف والتطهب  بتكرارية ت

ي حالة جيدة وسهلة اإلصالح والصيانة للحد من مخاطر التلوث. أن تكو  •
 
 ن ف

 أن يتم تركيبها بشكل يسمح بتنظيف المعدات والمناطق المحيطة بها.  •

، ورصد اآلفات كما  • أن تكون قوية وقابلة للتحريك أو التفكيك بشكل يسمح بالقيام بأعمال الصيانة، والتنظيف، والتطهب 

ورة أن يكون غ ي مرافق منفصلة. يجب عند الض 
 
ة الحجم ف  سل وتنظيف المعدات كبب 

يده، أو تخزينه، أو تجميده مصّممة  • ، أو تب 
 
أن تكون المعدات واألدوات المستخدمة لغايات طبخ الغذاء، أو معاملته حراريا

 بشكل يسمح بالوصول إىل درجات الحرارة المطلوبة بالشعة الالزمة ويسمح بالحفا  عليها بفعالية. 

ي تمنع تآكل المعدات والحاويات، أن يكون استخدامها وفقا للغاية يجب   (2
ي حال استخدام المضافات الكيميائية الب 

 
ف

ي الغذاء أو يجعله غب  صالح 
 
كة المصنعة، وبشكل ال يسمح بحدوث أي تلوث ف المقصودة منها وبحسب تعليمات الشر

 .  لالستهالك اآلدمي

ي مواد ال  (3
 
وط التالية ف تنظيف والمطهرات وأية مواد أو أدوات من المحتمل أن يكون لها اتصال بالغذاء أو يجب أن تراع الشر

 أن انتقال بعض المكونات إليه: 

•  . ي
ي تستخدم لغايات االستخدام الغذائ 

 أن تكون مطابقة ومتوافقة مع متطلبات الالزمة للمواد الب 

ي مناطق مفصولة عن مناطق تداول الغذاء أو  •
 
األسطح المالمسة للغذاء أو مواد تغليف أن تكون ُمعّرفة ومخزنة ف

 الغذاء وذلك بشكل يمنع حدوث أي تلوث للغذاء. 
 

 مناطق تداول الغذاء 10.2.1.3

ة مراحل السلسلة الغذائية ضد أي تلوث من شأنه أن يجعله غب  صالح  •
ّ
 خالل كاف

 
يجب أن يكون الغذاء َمْحميا

 بالصحة أو ملوثا ً لدرجة ال 
 
  يمكن فيها استهالكه. لالستهالك اآلدمي أو يجعله ضارا

يجب أن تكون أسطح األرضيات مصنوعة من مواد ال تشكل مصدرا ً محتمال ً للسموم، ومضادة للماء، وغب  ماصة،  •

وغب  قابلة لالنزالق، وقابلة للغسل. وبما يسمح بإجراء أعمال التنظيف والضف السطحي بشكل مالئم، كما يجب 

 لتضيف السوائل إىل مخارج )مصارف( محكمة حيثما كان ذلك أن يكون مستوى انحدار )ميالن( األرض
 
يات كافيا

 مالئما. 

يجب أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مصنوعة من مواد ال تشكل مصدرا ً محتمال ً للسموم منيعة،  •

ن الجدران ملساء ومقاومة للماء، وغب  ماصة، ومحكمة اإلغالق، وقابلة للغسل وذات ألوان فاتحة، كما يجب أن تكو 

 .  ومصقولة أينما أمكن، وذات ارتفاع مناسب وتكون سهلة التنظيف والتطهب 

ات العلوية مصنوعة من  • ي حال عدم وجود سقف( والتجهب  
 
يجب أن تكون األسقف )أو الجزء الداخىلي من السطح ف

فاتحة ومصممة ومصقولة مواد ال تشكل مصدرا ً محتمال ً للتلوث وسهلة التنظيف ومصنوعة من مواد ذات ألوان 

 غب  المرغوب بها أو تساقط الجسيمات.  بشكل يمنع تراكم األوساخ ويحد من عمليات التكثف أو نمو األعفان

ي المواقع  •
 
يجب أن تكون النوافذ وأية فتحات أخرى مبنية بشكل يمنع تراكم األوساخ مع تثبيتها أو إبقائها مغلقة ف

ي قد يؤدي فتحها إىل إحداث تلوث
 . الب 

ي تفتح عىل البيئة الخارجية بمرشحات سهلة الفك، وقابلة للتنظيف ومانعة لدخول  •
يجب تزويد النوافذ الب 
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 .
 
ات حيثما كان ذلك مناسبا  الحشر

ي حال وجودها ـ بشكل مائل لمنع استخدامها كأرفف.  •
 
 يجب أن تكون عتبات النوافذ الداخلية ـ ف

ا أو بي   الجدران واألرضيات أو بي   الجدران والسقوف محكمة اإلغالق يجب أن تكون الزوايا سواء بي   الجدران نفسه •

 ومغطاة لتسهيل عمليات التنظيف. 

ورة للتطهب   • يجب أن تكون أسطح األبواب مصنوعة من مواد مصقولة وغب  ماصة وسهلة التنظيف وعند الض 

 وذاتية اإلغالق. 

األدوات المالمسة للغذاء مصنوعة من مواد ال يجب أن تكون أسطح العمل المالمسة للغذاء وأسطح المعدات و  •

 للتلوث وسهلة التنظيف وال تشكل أو تحتوي عىل نتوءات، قابلة للغسل ومقاومة للصدأ، 
ً
 محتمال

 
تشكل مصدرا

 ويجب الحفا  عليها بحالة سليمة، كما يجب أن تسمح بإجراء أعمال التنظيف والتطهب  بسهولة. 

ات العامة بطريقة تمنع تلوث الغذاء سواء بشكل مباشر أو غب  مباشر يجب أن يتم تثبيت جميع الهياكل و  • التجهب  

 أمام عمليات التنظيف. 
 
 )عن طريق التكثف والتنقيط(، كما يجب أال تشكل عائقا

ي مرحلة  •
 
يجب اتخاذ التدابب  واإلجراءات الفعالة لمنع التلوث التبادىلي عب  ضمان الفصل بي   الغذاء الخام والغذاء ف

ي والمعدات وألواح التقطيع. التصني
ي ذلك األوائ 

 
 ع، والغذاء الجاهز للتقديم، بما ف

يجب توفب  مرافق لغسل األيدي بحيث تكون مفصولة عن المرافق المخصصة لغسل المواد الغذائية، وأن تكون  •

ب بدرجة حرارة مالئمة، ويفضل أن تكون من النوع الذي ال يتم تشغيله با  . ليد مزودة بماء جار صالح للشر

ورة لتنظيف وتطهب  وتخزين أدوات ومعدات العمل وبحيث تكون هذه المرافق  • يجب توفب  مرافق مالئمة عند الض 

 تكون مزودة بشكل كاٍف بالماء البارد 
 
سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ، وحيثما كان مالئما

 والساخن. 

ي أو المعدات، والمحافظة عىل نظافة كافة يجب فصل مناطق غسل الغذاء عن المناطق المخصصة لغ •
سل األوائ 

ها بعد التنظيف.   المناطق، وحيثما كان مناسبا تطهب 

ي أو المعدات بالمياه الساخنة  •
يجب تزويد كل من مناطق غسل الغذاء ومناطق غسيل األيدي ومناطق غسل األوائ 

ب.   والباردة الصالحة للشر

زمة لحماية الغذاء من احتمالية تلوثه أثناء العرض، وتوفب  أدوات خدمة يجب اتخاذ كافة التدابب  واإلجراءات الال •

ي من شأنها أن تقلل من احتمالية تلوث الغذاء. 
 منفصلة لكل نوع من الغذاء أو أي من الوسائل الب 

ي يتم في •
ا إعداد هيجب توفب  اإلجراءات الكفيلة بمكافحة اآلفات ومنع الحيوانات األليفة من الوصول إىل األماكن الب 

 تداول أو تخزين الغذاء. 

 الصحة والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء 10.2.1.4

 قد ينتقل عب  الغذاء، بتداول الغذاء أو التواجد  •
 
ال يسمح لمتداوىلي الغذاء الذين يعانون من مرض أو يحملون مرضا

ي مناطق تداوله مب  كان من المحتمل أن يتسببوا بالتلوث سواء بشكل مباشر أو غب  مب
 
. ف  اشر

ي مناطق تداول الغذاء بأغطية مالئمة ومقاومة  •
 
يجب أن تتم تغطية جروح المصابي   والذين يسمح لهم بالعمل ف

 للمياه. 

عىل متداوىلي الغذاء الحفا  عىل مستوى عال من النظافة الشخصية وارتداء المالبس النظيفة والمالئمة، والواقية  •

ي ذلك أغطية الرأس، ا
 
 لقفازات وأغطية اللح. عند تداول الغذاء بما ف

ي المناطق المخصصة لذلك قبل بدء العمل بأنشطة  •
 
يجب عىل متداوىلي الغذاء غسل وتطهب  اليدين باستمرار ف

 الخام أو أية مادة ملوثة. 
ً
ة بعد أي استخدام للمرافق الصحية، وبعد تداول أي غذاء شامال  تداول الغذاء، ومباشر

، يجب عىل متداوىلي الغذاء االمتناع ع • ، أو التدخي   ي تلوث الغذاء كارتداء الحىلي
 
ن أية تضفات من شأنها أن تساهم ف

 أو البصق، أو المضغ، أو األكل، أو العطس، السعال عىل الغذاء المكشوف أو أي سلوك مماثل. 
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 المنتجات األولية 10.2.1.5

ي المنشأة الغذائية المرافق المالئمة واالجراءات الالزمة لضمان فعالية •
 
مان عمليات التنظيف وض يجب أن تتوفر ف

 المحافظة عىل المستوى المالئم من النظافة الشخصية. 

: التأكد من أن كافة المنتجات األولية وكافة عمليات التصنيع الالحقة  • ي
يجب عىل مسؤول المنشأة الغذائية اآلئ 

 للمنتجات األولية محمية من التلوث. 

 عىل سالمة ا •
 
ي تشكل خطرا

 لغذاء. تجنب استخدام المناطق الب 

 تطبيق الممارسات والتدابب  الالزمة لضمان إنتاج الغذاء تحت ظروف صحية مالئمة.  •

يجب المحافظة عىل نظافة كافة المرافق، المعدات، الحاويات، ووسائل النقل المستخدمة بعملية اإلنتاج األوىلي  •

ها بطريقة مناسوما يرتبط بها من عمليات بما فيها تلك المستخدمة لتداول وتخزين الغذاء وأن ي بة بعد تم تطهب 

ورة  .التنظيف عند الض 

 التحكم بدرجات الحرارة 10.2.1.6

 يجب المحافظة عىل الغذاء ضمن درجات الحرارة اآلتية: 

o  د  ( درجات مئوية. 5عىل درجة حرارة أقل من ) -الغذاء المب 

o  ( درجة مئوية أو أقل. 18-عىل درجة حرارة ) -الغذاء المجمد 

o  عىل درجات حرارة مناسبة تمنع التسبب بأية مخاطر عىل  -ا الغذاء طويل األمد بما فيه -بقية األغذية

 صحة اإلنسان، وبحسب درجة الحرارة المالئمة لكل مادة غذائية. 

  يجب أن تكون درجة حرارة الطبخ والمدد الزمنية المرتبطة بها كافية لضمان وصول الحرارة إىل وسط الغذاء والقضاء

ي وسط الغذاء إىل )عىل أية أحياء دقيقة مُ 
 
ي حدها األدئ  ف

 
ة، بحيث أن تصل درجة الحرارة ف

َ
( درجة مئوية 70ْمِرض

 لمدة دقيقتي   أو ما يكافئها. 

   يجب توفب  الظروف المالئمة لضبط درجات الحرارة خالل عمليات تداول وتخزين الغذاء عىل أن تكون ذات قدرة

ورة بمراقبة وتسجيل قراءات كافية لحفظ الغذاء عىل درجات الحرارة المناسبة و  مصممة بشكل يسمح عند الض 

 درجات الحرارة، وكذلك ضمان حماية الغذاء من التعرض المباشر ألشعة الشمس. 

  ي الغذاء
 
ة أو تكوين السموم ف

َ
يجب أن تتم عمليات إذابة الغذاء بشكل يقلل من مخاطر نمو األحياء الدقيقة الُمْمَرض

ي إحداث مخاطر صحية.  وذلك بتعريضه لدرجات حرارة ال 
 
 تتسبب ف

 ( درجات مئوية، أو 5يجب أن يتم تقديم الغذاء المطبوخ والذي يشكل مخاطر محتملة، عىل درجة حرارة أقل من )

 ( درجة مئوية ولمدة ال تزيد عن أربــع ساعات. 60)أعىل من 

 ان سالمة الغذاء وضمان يجب مراقبة درجات الحرارة والتدقيق عليها خالل مراحل السلسلة الغذائية وذلك لضم

ي درجات الحرارة الصحيحة. 
 
 حفظه ف

  ي حال تعرض الغذاء القابل للتلف والجاهز للتقديم والذي قد يشكل مخاطر محتملة إىل درجات حرارة اعىل أو
 
ف

 ( درجات مئوية يجب إتخاذ اإلجراءات اآلتية: 60( درجات مئوية وأقل أو يساوي )5يساوي )

o يد الغذاء أو إعادة ت . تب  ي حال كانت المدة الزمنية تقل عن ساعتي  
 
 سخينه بهدف االستهالك المباشر ف

o  . ي حال كانت المدة الزمنية ساعتي   أو أكبر
 
ة ف  التخلص من الغذاء وإتالفه مباشر

  :د، يجب اتخاذ اإلجراءات اآلتية َّ ي حال عدم الحفا  عىل درجات حرارة الغذاء الُمب َ
 
 ف

o ي حال كانت درجة حرارة الغذاء 5كنة إىل أقل من )إعادة درجة الحرارة بالشعة المم
 
( درجات مئوية ف

 ( درجات مئوية. 8( درجات مئوية وأقل من )5أعىل من )

o ( ي حال كانت درجة حرارة الغذاء أعىل من
 
ة ف ( درجات مئوية ما لم 8التخلص من الغذاء وإتالفه مباشر

ي عىل أسس علمية 
ر والمبب   حول سالمة وصالحية الغذاء. يتم تزويد الجهاز بالدليل المب 
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  :ي حال عدم الحفا  عىل درجات حرارة الغذاء المجمد، يجب اتخاذ اإلجراءات اآلتية
 
 ف

ي حال كانت درجة حرارة الغذاء ما بي   )18-إعادة درجة الحرارة بالشعة الممكنة إىل )
 
( و 15-( درجة مئوية أو أقل ف

 ( درجة مئوية. 18-)

o ي حال كانت درجة حرارة الغذاء أعىل من ) إجراء عمليات الكشف الظاهري
 
ي ف ( وأقل من 15-والفحص المخب 

 ( درجات مئوية. 10-)

o ( ي حال كانت درجة حرارة الغذاء
 
ة ف  ( درجات مئوية. 10-استهالك الغذاء مباشر

o ( ي حال كانت درجة حرارة الغذاء أعىل من
 
ات ( درجات مئوية أو تبي   وجود مؤشر 10-التخلص من الغذاء وإتالفه ف

ي عىل أسس علمية حول سالمة وصالحية الغذاء. 
ر والمبب   عىل إذابة الغذاء ما لم يتم تزويد الجهاز بالدليل المب 

  /+( يد او تجميد االغذية بمعدات قياس درجات الحرارة بدقة  ( درجة مئوية. 1 -يجب تزويد كافة أجهزة التب 

 ات والحدود دقتها من لتأكدوا ومنتظم، دوري بشكل الحرارة درجات قياس أدوات فحص يجب  المقبولة لتغيب 

 .بها المرتبطة الزمنية والمدد الحرارة درجة

  يد أو تجميد الغذاء يجب عىل مسؤول المنشأة الغذائية االحتفا  بسجالت قراءات درجات حرارة أجهزة التب 

 قل. وكذلك االحتفا  بوثائق معايرة وصيانة أجهزة قياس الحرارة لمدة سنة واحدة عىل األ

 

 عرض وتعبئة األغذية 10.2.1.7

دات والمجمدات بشكل مالئم عن الغذاء الجاهز للتقديم وذلك لمنع  • ي المب 
 
يجب فصل الغذاء الخام والمعروض ف

 التلوث. 

ب، وأن  • يجب أن تكون المياه و/أو الثلج الذي من شأنه مالمسة الغذاء بشكل مباشر من مصدر مياه صالحة للشر

ي حا
 
يد الكامل للمنتجات السمكية عىل أن يتم تداولها وتخزينها تحت ظروف يكون من مصدر ماء نظيف ف ل التب 

 تحميها من التلوث. 

ي حال حدوث  •
 
دات والثالجات واتخاذ االحتياطات الفّعالة ف ي جميع األوقات عىل درجات حرارة المب 

 
يجب المحافظة ف

 . ي
ي التيار الكهربائ 

 
 انقطاع ف

: يجب عند عرض الغذاء غب  المغلف والغذا  • ي
ام باآلئ   ء الجاهز للتقديم االلب  

o  .أن يتم العرض خلف حواجز حماية وضمن درجات حرارة مناسبة وذلك لمنع احتمالية تلوث الغذاء 

o  ي من شأنها أن تقلل من احتمالية
توفب  أدوات الخدمة الخاصة بكل غذاء بشكل منفصل أو أي من الوسائل الب 

 تلوث الغذاء. 

واألدوات المستخدمة عىل أسطح عرض الغذاء مصنفة كمواد مسموح بها لغايات يجب أن تكون كافة المعدات  •

، ويسهل تنظيفها وتعقيمها قبل استخدامها. 
 
، وخاملة كيمائيا ي

 االستخدام الغذائ 

ة "تاريــــخ إنتهاء الصالحية" أو "يفضل استخدامه  • يجب إزالة الغذاء من العرض وذلك عند تجاوزه التبويب المعلن لفب 

. قبل" أو 
 
 "يستخدم مع نهاية"، وأن يتم التخلص منه حيثما كان ذلك مناسبا

يجب عىل مسؤول المنشأة الغذائية/المؤسسة التعليمية عند ازالة األغذية من عبواتها األصلية لغاية العرض، ضمان  •

ها من المعلومات الخاصة بسالمة الغذاء عند نقطة البيع ة الصالحية الخاصة بالغذاء، وغب 
 . توضيح فب 

 لألحكام الخاصة  •
 
ي خزائن العرض وأركان تقديم الخدمة مع االحتفا  بالسجالت وفقا

 
يجب مراقبة درجات الحرارة ف

ي النظام رقم )
 
 والصادرة عن الهيئة.  2020( لسنة 6بالتحكم بدرجات الحرارة الواردة ف

يد، يجب استخدام كميات كافية منه للحفا   • ي حال استخدام الثلج لغايات التب 
 
 عىل درجة الحرارة المالئمة. ف

ي التغليف والتعبئة ذات مصدر للخطر أو التلوث.  •
 
 يجب أن ال تكون المواد المستخدمة ف

 يجب أن يتم تخزين مواد التغليف بشكل ال يعرضها لمخاطر التلوث.  •

ي التعبئة والتغليف كفيلة بتوفب  الحماية المالئمة للغ •
 
اء للحد من ذيجب أن يكون التصميم والمواد المستخدمة ف
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ر، وتسمح بوضع المعلومات الالزمة عىل البطاقة الغذائية.   التلوث ومنع الض 

يجب أن تتم عمليات التغليف والتعبئة تحت ظروف تسمح بالسيطرة عىل درجات الحرارة لتجنب تلوث الغذاء،   •

ي حال استخدام العبوات المعدنية والزجاجية. 
 
 ف
 
 كما يجب ضمان سالمة العبوة ونظافتها وخصوصا

ي تمت الموافقة عىل إعادة استخدامها للغ •
د ذاء، سهلة التنظيف وعنيجب أن تكون مواد التغليف والتعبئة الب 

 . ورة التطهب   الض 
 

 نقل وتخزين األغذية  10.2.1.8

 يجب أن يتم نقل المواد الغذائية عىل درجات حرارة مالئمة وبطريقة تمنع تلوثها وتحافظ عىل سالمتها.  •

ي يعاد استخدامها، والتأكد من صيانتها  •
ي ذلك الحاويات الب 

 
يجب المحافظة عىل نظافة وسائل نقل الغذاء بما ف

 ببطانة ذات سطح مصقول، ل
ً
حماية الغذاء من التلوث، كما يجب أن يكون الجزء الداخىلي من هذه الوسائل معزوال

 أملس، قابل للتنظيف ومضاد للماء. 

 يجب فصل الغذاء عن المواد غب  الغذائية أثناء عملية النقل.  •

ي وسيلة النقليجب فصل الغذاء الجاهز للتقديم عن الغذاء الخام لمنع التلوث التبادىلي  •
 
ي حال نقلهما ف

 
 ذاتها.  وذلك ف

 عن الجدران وفوق األرضيات وذلك لتفادي أي انتشار  •
 
ك مساحة كافية بعيدا يجب وضع الغذاء بطريقة تسمح بب 

 لآلفات، وبما يسمح بالتنظيف بسهولة وبالتهوية بطريقة مناسبة. 

خيص لنقل المواد الغذائية.  •  يجب الحصول عىل الب 

 لألحكام يجب أن تكون و  •
 
سائل نقل الغذاء مصممة ومخصصة للحفا  عىل درجة الحرارة المالئمة للغذاء وفقا

ي النظام رقم )
 
والصادرة عن الهيئة، تسمح  2020( لسنة 6الخاصة بالتحكم بدرجات الحرارة المنصوص عليها ف

ة النقل مع االحتفا  بالسجالت لمدة سنة واح  دة. برصد درجة الحرارة وتسجيلها خالل فب 

ها من  • ورة إىل الحد الالزم إلزالة األتربة أو غب  يجب أن يتم الكشف عىل المواد الخام وغسلها و/أو تنظيفها عند الض 

ب.  ي عمليات الغسل أو نقل الغذاء مياه صالحة للشر
 
 الملوثات، كما يجب أن تكون المياه المستخدمة ف

ي المنشأة الغذائية مالئمة ومانعة من التلوث يجب أن تكون ظروف تخزين المواد الخام وجميع مكونات الغ •
 
ذاء ف

 عن الجدران. 
 
 عن األرض وبعيدا

 
 والفساد عىل أن يكون التخزين مرتفعا

يد و/أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المنصوص عليها  • يجب توفب  خزائن تب 

ي هذا النظام رقم )
 
 عن الهيئة. والصادرة  2020( لسنة 6ف

ي من المحتمل أن تساهم  •
يجب عدم تخزين المواد الخام، أو مكونات الغذاء، أو المنتجات الوسيطة أو النهائية والب 

نة للسموم ضمن درجات حرارة من شأنها أن تؤدي إىل حدوث  وَّ
َ
ة أو الُمك

َ
ي تكاثر الكائنات الحية الدقيقة الُمْمِرض

 
ف

 مخاطر صحية. 

ي حاويات يجب أن تكون المواد ذا •
 
نة ف زَّ

َ
َصق، وُمخ

ْ
فة ِبُمل ي ال تؤكل ُمَعرَّ

ت مصادر الخطر المحتمل و/أو المواد الب 

 منفصلة، وُمحكمة اإلغالق. 
 

 مخلفات الغذاء 10.2.1.9

ها من النفايات من أماكن تواجد  • يجب فصل وإزالة مخلفات الغذاء والمنتجات الثانوية غب  الصالحة لألكل وغب 

ي أشع وقت ممكن لتج
 
. الغذاء ف  نب تراكمها ولتجنب إحداث أية مخاطر ناجمة عن التلوث التبادىلي

ي حاويات قابلة لإلغالق،  •
 
ها من النفايات ف يجب تخزين مخلفات الغذاء والمنتجات الثانوية غب  الصالحة لألكل وغب 

ازلة عمع التخلص منها بشكل مالئم، عىل أن تكون هذه الحاويات مصنوعة من مواد مناسبة، ومضادة للتشب، و 

 للماء وقابلة للتنظيف أو اإلتالف بسهولة. 

 يجب تبويب وتعريف العبوات المستخدمة لغايات حفظ المواد الخطرة، وإغالقها عند الحاجة لمنع تلوث الغذاء.  •
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يجب وضع وتنفيذ إجراءات عمل مالئمة للتخزين والتخلص من مخلفات الغذاء والمنتجات الثانوية غب  الصالحة  •

ها   من النفايات. لألكل وغب 

ات.  •  يجب تصميم وإدارة مخازن النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

دة حيثما كان ذلك  • يجب أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون المواقع مب 

وريا.   ض 

 يقة صحية وصديقة للبيئة. يجب التخلص من النفايات والمخلفات بطر  •
 

  معايير التغذية 10.3

ي المؤسسات التعليمية 10.3.1
 
 التغذية ف

 

ي الحفا  عىل صحة الطالب، مما يمكنهم من النمو 
 
ي المؤسسات التعليمية الذي يساهم ف

 
إن تقديم الوجبات واألغذية الصحية ف

ي للص م واالستيعاب عىل نحو جيد، ولذلك يحرص مركز أبوظب 
ّ
حة العامة  عىل أن تتوافق التدخالت بصورة سليمة والتعل

ي المؤسسات التعليمية مع تربية صحية تركز عىل التغذية و  تشجع 
 
ي تقدمها المنشآت الغذائية ف

التحسينية عىل األغذية الب 

الب طالطالب عىل تغيب  عاداتهم الغذائية وترسيخ ثقافة االستمتاع باألغذية الصحية، والذي سيؤدي بدوره إىل تحسي   تغذية ال

ي منها بعض الطالب مثل 
ي قد يعائ 

ي تطوير عادات األكل السليمة.)كما يتم مراعاة الحساسية من بعض األغذية الب 
 
مع مساعدتهم ف

أنيميا الفول، حساسية القمح، الحساسية من فول الصويا، عدم تحمل  الالكتوز، يؤخذ بعي   االعتبار الذين  يعانون من أمراض 

 من النوع األول ، وأمراض الكبد ومتالزمة  األيض. مزمنة، مثل مرض السكري 

 

ي والمجموعات الغذائية 10.3.2
 
 الصحن الغذائ

 يهدف هذا الجزء إىل توفب  التوجيه المناسب عن كيفية تناول الغذاء الصحي والمتوازن. 

 

ي الصحي  10.3.2.1
 صحب 

معلمي   مساعدة الموردين والطالب والتم تصميم الصحن الصحي ليكون بمثابة أداة مرئية تعب  عن المجموعات الغذائية الرئيسية ل

 عىل اختيار خيارات غذائية صحية، ويتصف الصحن الصحي بالخصائص التالية: 

 نوعية الغذاء:  (1

وري تناولها بشكل يومي 
ي تناول الغذاء بحيث يشمل جميع المجموعات الغذائية الض 

 
ي عىل التنوع ف

يحث الصحن الغذائ 

ي الصحن. ويرمز للمجموعات الغذائية باأللوان ال
 
 مختلفة الموجودة ف

 كمية الغذاء:  (2

ي الصحن. 
 
 يمثل هذا الجانب اختالف كمية األغذية من المجموعات الغذائية الموصي بتناولها ف
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 المجموعات الغذائية 10.3.2.2

 
 اختيار األطعمة من المجموعات الغذائية  10.3.2.3

اء:  -1  األغذية من المجموعة الخض 
ي المنشأة التعليمية يجب أن تندرج ضمن فئة االختيار معظم األطعمة والمشر  •

 
ي يتم بيعها ف

وبات المقدمة أو الب 

األخض  أي أن هذا االختيار من هذه األطعمة هو األكبر صحة واألكبر قيمة غذائية وعليه يجب الحرص عىل االختيار 

 من هذه الفئة لكل مجموعة غذائية. 

ورية للنمو والتطور المقصود بفئة االختيار األخض  أي أنها  • تحتوي عىل مجموعة متنوعة من العناض الغذائية الض 

الصحي للطلبة، وتحتوي عىل نسبة منخفضة من الدهون والسكر والملح ومستوى ألياف أعىل من مجموعة األطعمة 

ي تندرج تحت هذه الفئة أدناه؛ ليسهل اختيار الحمراء، 
ا همع كل مجموعة غذائية سيتم تحديد األطعمة الب 

ها للطلبة.   وتوفير

يرمز لها باللون البرتقالي•

.أن يكون ربع الصحن يحتوي على الحبوب الكاملة•

اول تشمل هذه المجموعة الخبز والحبوب واألرز والمعكرونة مع التوصية بتن•
وي ، حيث أن القشر يحترنصف الكمية من الحبوب الكاملة غير منزوعة القش

جموعات وتعتبر الحبوب من الم.)على العديد من الفيتامينات والمعادن واأللياف
تي تمدنا األساسية التي يعتمد الجسم عليها للحفاظ على أعمال الجسم المتعددة ال

(.بالطاقة والحيوية

مجموعة الحبوب

يرمز لها باللون األخضر•

ألخضر ينصح بتناول جميع أنواع الخضروات ال سيما ذات األلوان البارزة مثل ا•
.الغامق، البرتقالي، األصفر، واألحمر

أن يحتوي نصف الصحن على الخضار والفاكهة•
مجموعة الخضروات

يرمز لها باللون األحمر•

ينصح بتناول الفاكهة المتنوعة•

أن يحتوي نصف الصحن على الخضار و الفواكه •
مجموعة الفاكهة

يرمز لها باللون األزرق•

يوم يحتاج األطفال إلى ثالث حصص على األقل من المنتجات الغنية بالكالس•
.لضمان نموهم بشكل قوي وصحي

وبالنسبة  .دسمينصح بتناول الحليب يومياً أو مشتقات الحليب الخالية أو قليلة ال•
ر خالي من ينصح بتوفير مصدر آخالالكتوز،لألفراد الذين يعانون من عدم تحمل 

.الالكتوز مثل حليب األرز وبدائل الحليب غير المحلى

مجموعة الحليب ومشتقاته

يرمز لها باللون األرجواني•

أن يحتوي ربع الصحن على البروتين•

، تشمل الدجاج واألسماك والبيض والبقوليات مثل الفول والعدس والحمص•
.واللحوم الحمراء والتي ينصح بتناول المنزوعة الدهون منها

مجموعة اللحوم وبدائلها
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اء )  :* ف عليها أنها تندرج تحت مجموعة األطعمة الخض   10.3.2.3)األطعمة المذكورة أعاله عىل سبيل المثال ال الحض من المنتجات المعب 

 

 

 

 

 

*الخضراء من كل مجموعة غذائيةاألطعمة

يجب أن تكون الحبوب الكاملة هي:الحبوب من فئة االختيار األخضر•
ي يأت)المكون األول، ال يمكن أن يكون السكر هو المكون األول أو الثاني 
كز السكر بأشكال عديدة مثل العسل، دبس السكر ، عصير الفاكهة ، مر

كاملة، خبز األمثلة المحتملة لهذه الفئة تشمل خبز الحبوب ال(. عصير الفاكهة
مر كامل التورتيال كامل القمح، مكرونة الحبوب الكاملة، الخبز العربي األس
ير المحالة القمح، األرز البني أو البري، الشعير أو الكينوا، الحبوب الكاملة غ

.  أو قليلة السكر، دقيق الشوفان غير المحلى

مجموعة الحبوب

موعة ينتمي الطعام إلى مج:الخضروات والفواكه من فئة االختيار األخضر•
كر الخضار والفاكهة إذا كان المكون األول الخضار أو الفاكهة، وإذا كان الس

دبس السكر يأتي في كثير من األشكال مثل العسل،)ليس المكون األول 
ير ويجب أن يكون عص. السكر وعصير الفاكهة، ومركز عصير الفاكهة

مع هذه العصائر، قد يكون .٪100الخضار والفاكهة غير محلى بنسبة 
ولكن يجب التأكد من عدم احتوائه العصير على .الماء هو المكون األول

". ب مشروب، كوكتيل، شرا" أو"مصنوع من عصير فواكه حقيقي "عبارة 
حتوي فئة االختيار األخضر من الخضروات والفواكه هي األطعمة التي ال ت

سكر أو ملح أو دهون مضافة، من األمثلة المحتملة هي الفواكه  على 
والخضروات  الطازجة أو المجمدة بدون سكر مضاف والملح والدهون 

.والصلصات

مجموعة الخضروات والفواكه

لى وقليل الحليب المبستر وغير المح: الحليب وبدائله من فئة االختيار األخضر•
.  وبدائله مثل زبادي سادة وغير محلى( قليل الدسم)الدهون  مجموعة الحليب ومشتقاته

هون، و يتم تحضيره بقليل من الد:اللحوم وبدائلها من فئة االختيار األخضر•
أو دجاج الملح، أو السكر، أو بدونه، األمثلة المحتملة لهذه الفئة تشمل لحم مشوي
أو سمك مشوي، اللحم المفروم قليل الدهن، بيض مطبوخ، التونة المعلبة

ازالء والسلمون والدجاج بدون ملح أو زيت مضاف، الفول المجفف المطبوخ والب
.والعدس، والبذور غير المحالة وغير المملحة

مجموعة اللحوم وبدائلها
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 األغذية من المجموعة الحمراء:  -2
 

وبا • ي المعايب  الغذائية تندرج ضمن فئة األطعمة والمشر ي ال تلب 
ي المدرساألطعمة الب 

 
ي ال يجب تقديمها ف

 ة ت الب 

وبات، وغالبا ما تكون  • ي توفر الحد األدئ  من التغذية لألطعمة والمشر
المقصود باألطعمة الحمراء هنا هي تلك الب 

ورية للنمو والتطور الصحي للطلبة، وتحتوي بشكل  أطعمة مصنعة، وذات مصدر منخفض للعناض الغذائية الض 

اء، عام عىل نسبة عالية من ا ي األلياف من األطعمة من المجموعة الخض 
 
د سيتم تحديلدهون والسكر والملح وأقل ف

ها للطلبة.  ي تندرج تحت األطعمة الحمراء لتسهيل تحديدها وعدم توفير
 أمثلة عل األطعمة الب 

 

ي المؤسسات التعليمية
 
 أغذية يمنع بيعها وتوريدها ف

 األغذية من المجموعة الحمراء *

 غذائ أي مواد .  ية تحتوي عىل نسبة دهون وسكر عاىلي
  ي تحتوي عىل

، أو المواد الغذائية الب   .أية ألوان أو نكهات مصنعة من مواد كيماويةالمحىل الصناعي
 ي أضيفت اليها مركب جلو تامات أحادي الصوديوم

 .المواد الغذائية الب 
 ير أو مضاف له الكح ي تحتوي عىل مشتقات لحم الخب  

 .ول )اإليثانول( أو أحد منتجاتهالمواد الغذائية الب 
 ي تحتوي أو تحض  من حليب جوز الهند والزبدة والسمن والشحم وكريم جوز الهند

 .المواد الغذائية الب 
 ي تحتوي عىل الدهون المهدرجة

 .المواد الغذائية الب 
  :ي تحتوي عىل المضافات الغذائية التالية

 Sunset yellow (E 110)Quinoline yellow (Eالمواد الغذائية الب 
104) ،Carmoisine (E 122) ،Allura red (E 129)،Tartrazine (E 102) ،Ponceau 4R (E 124) 

  ،   .الفالفل المقلية، السمبموسة المقلية، ألخ..(جميع أنواع األغذية المقلية)الدجاج المقىلي
 ،ي تنطبق  المحىلالكعك الكرواسون،  المخبوزات المحالة وأصناف المعجنات مثل الكعك والدونات

باستثناء تلك الب 
ي البند )

 
 .(10.3.6.3عليها معايب  الوجبات الخفيفة المخبوزة المذكورة ف

  .ي ذلك البفك، وكرات وأصابع الذرة المنفوخة
 
 رقائق البطاطس المقلية بما ف

  (، ميل )الكرا حلوى الخطمية )المارشميلو(، حلوىجميع أنواع الحلوى المكونة من السكر والملونات وتشمل ي
 
التوف

اب )أقراص السكر(،  ة من مسحوق الشر جميع أنواع العلك  ,الجيىلي غزل البنات، المصاص، حلوى مص صغب 
  .)اللبان(

  .الشوكوالتة باستثناء الشوكوالتة الداكنة 
 ها من األطعمة المصنعة المجمدة. كريم  آليسا  ، السالش، وغب 
  .الحليب / الروب )الزبادي( بالنكهات الصناعية 
 وبات األلبان كاملة الدسم فقط. م  شر
  .األجبان كاملة الدسم 
 ي تحتوي عىل الصويا ومشتقاتها.   حليب الصويا، والصلصات

 الب 
 وبات الطاقة كب    مشر

وبات متعادلة الب  وبات الرياضية باستثناء المشر  .isotonic sport drinksوالمشر
  ي تحتوي عىل الكافيي   مثل

وبات الب   لساخن و المثلج. القهوة والشاي االمشر
  .وبات الغازية بأنواعها باستثناء المياه الغازية  المشر
 اب الفواكه  .العصائر المصنوعة من شر
  ناء الكاتشب الكاتشب باستثالشطة السائلة والمجففة، المايونب   قليل الدهون، المايونب   باستثناء الصلصات وتشمل

ها(قليل الملح والسكر، الصلصات الجاهزة مثل )صلصة رانش  ، صلصة الهالبينو، والصلصة اإليطالية وغب 
 المكشات.  
 المخلالت. 
 ها   .)اللحوم المصنعة )كالنقانق، السجق، المرتديال، وغب 

ف عليها أنها تندرج تحت مجموعة األطعمة الحمراء )*   (.10.3.2.3األطعمة المذكورة أعاله عىل سبيل المثال ال الحض من المنتجات المعب 
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 ات الغذائية الحتياج 10.3.3

ي يحتاج إليها جسم اإلنسان للنمو  10.3.3.1
ْعَرف االحتياجات الغذائية بأنها الكمية األدئ  من العناض الغذائية والطاقة الب 

ُ
ت

 وحياة صحية. 

وري لعدة أسباب منها:  •  إن توفب  االحتياجات الغذائية عند طلبة المؤسسات التعليمية ض 

o ي المؤسسات التعلي
 
 لنمو الطلبة والحفا  عىل صحتهم. تعتب  التغذية السليمة ف

 
 أساسيا

 
 مية جزءا

o  ي الغذاء
 
ورية ف ي الوقاية من األمراض الناجمة عن نقص عنض أو أكبر من العناض الغذائية الض 

 
لها دوٌر هاٌم ف

 المتناول. 

o  .تؤثر التغذية عىل االستيعاب والتحصيل العلمي لدى الطلبة 

o ي الوقاية من تلعب التغذية السليمة واختيار األغذية ال
 
ي تعمل عىل المحافظة عىل صحة األسنان دورا مهما ف

ب 

 تسوس األسنان. 

o  .لتمكي   جسم اإلنسان من أداء وظائفه 
 
 هاما

 
 يلعب الغذاء دورا

 

ي يحتاجها الجسم، البد للمورد من تنويــــع الوجبة    10.3.3.2
 لعدم احتواء أية مادة غذائية واحدة عىل كل العناض الب 

 
نظرا

ن توفر هذه العناض عن طريق الغذاء المتوازن الذي يحتوي عىل كميات كافية منها )من الغذائية لكي نضم

ي 
 
ها ف ي يتم تجهب  

ي حالة السندويشات والوجبات الغذائية والسلطات الب 
 
المجموعات الغذائية المختلفة(. أما ف

ورية للمقصف المؤسسة التعليمية/ المنشأة الغذائية أو توريدها إليه، فيجب توفب  جميع الب تأكد من يانات الض 

ي هذا الدليل. 
 
وط الصحية المذكورة ف  استيفاء هذه األغذية للمتطلبات وللشر

تختلف االحتياجات الغذائية باختالف أطوار  احتياجات الطلبة للعناض الغذائية األساسية حسب الفئة العمرية:  10.3.3.3

ي تحدث له. نمو الجسم، كما أنها تختلف من شخص إىل آخر حسب جنسه ونشاطه والت
يولوجية الب  ات الفب    غب 

احتياجات الطالب للعناض الغذائية األساسية لوجبة اإلفطار والغداء المدرسي وفقا للمرحلة العمرية 
 الدراسية

 االفطار الغداء
المدارس  المكونات الغذائية

 الثانوية
المدارس 
 االعدادية

المدارس 
 االبتدائية

المدارس 
 الثانوية

المدارس 
 يةاالعداد

المدارس 
 االبتدائية

 السعرات الحرارية 500- 350 550- 400 450-600 550-600 700- 600 850 -750

25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 
 الدهون 

 )% من مجموع السعرات الحرارية(

 <10  <10  <10  <10  <10  <10 
 الدهون المشبعة 

 )% من مجموع السعرات الحرارية(

 بروتي   )غ( 10.2 21.6 21.8 15.2 32.2 32.5

 كالسيوم )مغ( 223 296 323 332 440 481

 الحديد )مغ( 2.3 3.5 4 3.4 5.2 5.9

 فيتامي   ج )مغ( 16 20 26 24 30 39

 فيتامي   أ )وحدة دولية( 129 162 186 192 241 277
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ي اإلمارات من نقص منها وط 10.3.3.4
 
ي الطلبة ف

 
ي غالبا ًيعائ

ي الغذاءالعنارص الغذائية الب 
 
 رق زيادتها ف

 
  : ي الغذاء المدرسي

 
ي اإلمارات كيفية زيادة محتوى الحديد وفيتامير  د والكالسيوم ف

 
تظهر األبحاث أن بعض الطلبة ف

ي وجباتهم الغذائية لدعم نموهم الشيــــع. فيما 
 
ي من الحديد وفيتامي   د والكالسيوم ف

العربية المتحدة ال يحصلون عىل ما يكف 
:  .زيادة تناولهم لهذه المعادن والفيتامينات المهمةيىلي بعض الطرق ل  هي

 
  :ي كل مجموعة غذائية

 
 مصادر الحديد وفيتامير  د والكالسيوم ف

 

وات النشويات  فاكهة وخض 
الحليب ومنتجات 

 األلبان

اللحوم واألسماك والبيض والحبوب، 
ي 
ها من المنتجات غير األلبان الب  وغير

وتير    تعتي  مصادر الي 

 حديد: 
  الكاملالخب    •

حبوب اإلفطار  •

 المدعمة

 الكالسيوم
الخب   )باستثناء  •

الحبوب 

 الكاملة(. 

 منتجات الخب   
 المدعمة بالكالسيوم 

 فيتامي   د
حبوب اإلفطار  •

المدعمة 

 بفيتامي   د

 حديد: 
البقول عىل  •

سبيل المثال 

الحمص والعدس 

والفول )وليس 

الفاصوليا 

اء(  الخض 

الزبيب المشمش  •

 المجفف

 الكالسيوم
 بكرن •

 بامية •

 سبانخ •

 تي   مجفف •

 فيتامي   د
تقال  • عصب  الب 

 المدعم

 الفطر  •

 الكالسيوم: 
 لي    •

 الزبادي •

 جبنه •

 فيتامي   د
الحليب المدعم  •

 بفيتامي   د 

الجي   المدعم  •

 بفيتامي   د 

 حديد: 
اللحوم الحمراء الخالية من  •

الدهون عىل سبيل المثال لحم 

 البقر لحم الضأن

البقول عىل سبيل المثال الحمص  •

لعدس والفول )وليس الفاصوليا وا

اء(  الخض 

 فيتامي   د
 صفار البيض  •

األسماك الدهنية مثل التونة  •

 والسلمون
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 البيانات التغذوية  10.3.4

 قراءة البطاقة الغذائية  10.3.4.1

ي ينتمي لها الطعام من خالل النظر إىل قائمة المكونات.  •
 تعرف عىل مجموعة الطعام الب 

تيب الوزن، من •   .األكبر إىل األقل المكونات مدرجة بب 

ي الزبادي، الحليب  •
 
ي ينتمي إليها المنتج، مثاال ف

عادة ما تساعد المكونات القليلة األوىل لتحديد المجموعة الغذائية الب 

 .الخاىلي من الدسم هو المكون األول، لذلك ينتمي هذا المنتج إىل مجموعة الحليب والبدائل

 

 الكمية )حجم الحصة( 10.3.4.2

ي تستند المعلومات الوا •
 
ي جدول البطاقة الغذائية إىل كمية تسم حجم الحصة، أي كمية الطعام المدرجة ف

 
أعىل  ردة ف

 جدول حقائق التغذية. 

ي جدول حقائق التغذية.  •
 
ك حجم الحصة بكمية الطعام المستخدمة لحساب األرقام ف  يخب 

ي المنشأة كمية الطعام الموجودة عىل جدول الحقائق الغذائية قد يكون أو ال يكون هو مقدا •
 
ر الطعام الذي ستقدمه ف

حجم الحصة الموصي بها للطلبة، وحصة واحدة قد تكون أكبر أو أقل من الحصة الموصي  التعليمية؛ ألنه قد يختلف عن

 بها للطلبة. 

 

 النسبة المئوية للقيمة اليومية  10.3.4.3

  .ق التغذية أو البطاقة الغذائية( عىل الجانب األيمن من جدول حقائDVتظهر النسبة المئوية للقيمة اليومية أو )٪  •

ي  •
ي جدول حقائق التغذية عىل عبوات الطعام توفر نظرة عامة شيعة عىل الملف الغذائ 

 
النسبة المئوية للقيمة اليومية ف

اب.  ي الطعام أو الشر
 
 للغذاء، حيث يبي   مقدار المغذيات الموجودة ف

ي أن هناك القليل من العناض الغذ (DV٪5نسبة ) •
ي أن هناك الكثب  من العناض DV ٪15ائية و)أو أقل يعب 

( أو أكبر يعب 

وبات.  ي الطعام أو المشر
 
 الغذائية ف

للمقارنة بي   اثني   من المنتجات الغذائية المختلفة لمعرفة  (؛DVيمكن استخدام النسبة المئوية للقيمة اليومية )٪  •

، واستخدام )٪ ي الDVاالختيار الصحي
 
ي العناض (؛ الختيار المنتجات األعىل ف

 
ي تريد المزيد منها وأقل ف

عناض الغذائية الب 

ي تريد القليل منها
 .الغذائية الب 

 

 كيفية قراءة البطاقة الغذائية  10.3.4.4

وبات   • من المهم فهم كيفية استخدام جدول حقائق التغذية أو البطاقة الغذائية؛ للتمكن من تصنيف األطعمة والمشر

ي المنشأة وقائمة المكونات الخاصة بها كخيار صحي 
 
ي المنشأة التعليمية، أو غب  صحي يمنع تقديمه ف

 
يتم تقديمه ف

 التعليمية. 

تيب الرقمي مع جدول البطاقة الغذائية أدناه:  • ي المربعات الخمسة حسب الب 
 
 طابق األلوان ف
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 المعايير القياسية الغذائية 10.3.5

ي اإلفطار والغداء. تشجيع توفب  وتنويــــع الفواكه، عىل األقل ثالثة أصن . 1
ي وجبب 

 
 اف، )إما كاملة أو مقطعة( ف

 توفب  عىل األقل نوع واحد من سلطة الخضار.  . 2

وات متوفرة يوميا عىل الغداء مع التنويــــع باإلضافة إىل توفب  عىل األقل نوع واحد من الخضار المسلوقة أو  . 3 أن تكون الخض 

 المخبوزة أو المشوية. 

ي حال استخدامهم بوجبات الغذاء. الغذاء يجب استعمال ال عند تحضب   . 4
 
وع الجلد واللحم خاىلي من الشحم ف

 دجاج مب  

 أن تكون السندويشات من اإلنتاج اليومي صباحا قبيل التقديم وال يسمح تقديم السندويشات المعدة قبل ذلك.  . 5

ي الخب   األسمر وال تقل درجة استخالصه عن  . 6
 
 . %96أن يستخدم دقيق القمح ف

ي إعداد  . 7
 
وتحضب  الوجبات وتقديمها بكافة المعايب  الصحية والتغذوية. وأيضا يجب توفب  تواريــــخ االنتهاء يلزم المورد ف

ي والمواد الغذائية. 
كة المصنعة للمنتج الغذائ   واإلنتاج، اسم الشر

يجب أن تكون جميع المواد الغذائية الموردة وجميع األصناف المكونة للوجبات الغذائية الموردة وجميع األصناف  . 8

ي المواصفة الغ
 
يعة االسالمية، ومحققة للمتطلبات الواردة ف ة خالية من مواد مخالفة للشر ذائية المكونة للوجبات المحض 

اطات العامة لألغذية الحالل.  –، األغذية الحالل UAE.S GSO 2055-  1القياسية اإلماراتية رقم   الجزء األول: االشب 

 أن يكون الغذاء ذا طعم مستساغ ومقبول للطلبة ويقدم بطريقة جذابة.  . 9

ي تحتوي عىل مكونات من الدهون يجب استبدالها ببدائل قليلة الدسم )جي   ق . 10
دسم، ليل العند تحضب  األغذية الب 

 ومايونب   قليل الدسم(

 ان يحتوي المنتج المورد عىل بطاقات البيان التغذوية  . 11

ة من دون . 12 إضافة  توفر العصب  الطبيعي فقط، والذي يتم الحصول عليه بواسطة عمليات االستخالص الميكانيكية المباشر

 مل.  200سكر أو أي مواد مضافة، وأال تزيد الكمية المقدمة عن 

ي للصحة العامة مثل برنامج عرض عىل جميع ا . 13 ي برامج قسم الغذاء الصحي بمركز أبوظب 
 
لمنشآت الغذائية التسجيل ف

ي للصحة العامة، الذي يعمل عىل زيادة الوعي بمحتوى السعرات  ي قوائم الطعام التابع لمركز أبوظب 
 
السعرات الحرارية ف

رشادات تناول السعرات الحرارية ومعلومات التغذية الحرارية وخيارات الطعام المتاحة بشكل أفضل من خالل توفب  إ

ي المنشأت الغذائية. وعليه يجب عىل كافة المنشأت الغذائية عرض السعرات الحرارية بشكل واضح لكافة 
 
اإلضافية ف

ي تقد
ها من األطعمة الب   ماألطعمة المقدمة ويشمل ذلك األطعمة المعبأة، أطعمة الخدمة الذاتية، ووجبات البوفيه وغب 

من قبل المنشأة الغذائية ومثل قوائم الطعام لألطفال، الذي يعمل عىل وضع المواصفات المناسبة ألغذية األطفال 

وطالب المدارس عىل أربعة عناض غذائية )إجماىلي الدهون والدهون المشبعة والملح والسكر( إىل جانب السعرات 

، وعليه ي ي
ام بمواصفات قوائم األغذية الحرارية/ الطاقة لكل جزء من المنتج الغذائ  جب عىل المنشآت الغذائية االلب  

 الصحية لألطفال عند تقديم أي مواد غذائية. 

 

 معايير الوجبات الخفيفة 10.3.6

هناك بعض المعايب  الصحية لتعتب  الوجبات الخفيفة صحية، ويسمح بتقديمها من قبل المنشآت الغذائية، وتنطبق هذه المعايب  

اب يتم بيعه للطلبة من قبل المنشآت الغذائية خالل اليوم الدراسي غب  الطعام المقدم  عىل الوجبات الخفيفة  التالية أي طعام وشر

ي تباع 
ي تقدم كوجبات خفيفة، وأطعمة الخدمة الذاتية والجاهزة الب 

، وهذا يشمل األطعمة الب  كجزء من برنامج الوجبات المدرسي

ي آ
 
ي تباع ف

، واألطعمة الب  ي المقصف المدرسي
 
ي مواقع المنشأة الغذائية أو المقصف المدرسي ف

 
 الت البيع. ويتم تطبيق هذه المعايب  ف

 الذي يصل إليه الطلبة. 

 

 

https://etrans.esma.gov.ae/arabic/purchase-standards/pages/standard-details.aspx?standardid=f6441ba3-c012-e711-9416-005056b821e2
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 معايير األغذية للوجبات الخفيفة المعبأة 10.3.6.1

  ا من منتجات الحبوب يحتوي عىل ي المئة أو أكبر من الحبوب الكاملة بالوزن )تحتوي عىل الحبوب  50أن يكون منتج 
 
ف

 كمكون أول(. الكاملة  

  .ي كأول مكون
وات، أو منتج ألبان، أو غذاء بروتيب   أو تكون الفاكهة، أو الخض 

   ي الطعام بمعايب
ا يحتوي عىل ما ال يقل عن نصف كوب من الفاكهة و / أو الخضار؛ ويجب أن يف  ا مركب  أو يكون طعام 

 ن التالية: العناض الغذائية الخاصة بالسعرات الحرارية والصوديوم والسكر والدهو 
 

 معايير التغذية/الحصة

 الوجبة الخفيفة المعبأة العناض الغذائية

 سعرة حرارية أو أقل  250 السعرات الحرارية

 مجم أو أقل    350-200 الصوديوم

 من السعرات الحرارية أو أقل  %35  إجماىلي الدهون

 من السعرات الحرارية %10أقل من  الدهون المشبعة

 غرام 1يزيد عن  ال  حولةالدهون المت

 غرام (  3من السعرات الحرارية أو أقل ) %35  السكر

 

 معايير اإلعفاءات للوجبات الخفيفة الصحيحة  10.3.6.2

 الوجبات الخفيفة المستثناة من المعايير الغذائية

 المعايير الغذائية المستثناة الطعام

وات طازجة ومجمدة، بدون إضافة مكونات.   فواكه وخض 

اب مركز خفيف، بدون المكونات فواكه مع ي عصب  أو شر
 
لبة معبأة ف

 المضافة باستثناء الماء. 

وات معلبة )بدون ملح مضاف / قليل الصوديوم(، بدون  خض 

 الدهون المضافة

مستثب  من الجميع معايب  التغذية )للعناض 

 الغذائية(. 

ا وع الدسم جزئي  ي ذلك جي   الموزاريال مب  
 
 . (الجي   قليل الدسم )بما ف

 .  البذور أو زبدة البذور مثل بذور زهرة عباد الشمس وبذور اليقطي  

  تفاح مع جي   قليل الدسم

 الكرفس والزبيب غب  المحىل  

 بيض كامل بدون دهون مضافة

 معيار إجماىلي الدهون ومعيار الدهون 
يستثب 

ي جميع العناض  المشبعة، ولكن يجب أن يلب 

 الغذائية األخرى. 

 

ي الماءالمأكوالت البحر 
 
 ية الخالية من الدهون )مثل التونة المعلبة ف

ي 
يستثب  معيار الدهون الكلية، ولكن يجب أن تف 

 ببقية معايب  التغذية للعناض الغذائية األخرى. 

ألضافه طعم مستساغ لألغذية المدرسية يمكنكم استعمال الفواكه 

ي المجفف، والتوت  المجففة بدون سكريات مضافة مثل التوت الب 

قوق.  ، الب  ي، التوت األزرق، التمر، التي    الب 

ي  
يستثب  من مواصفة السكر، ولكن يجب أن تف 

 ببقية المعايب  التغذوية األخرى. 

 

 مزيــــج من الفواكه المجففة بدون

 السكريات أو الدهون المضاف. 

يستثب  من معايب  الدهون الكلية، الدهون 

ي ببقية 
المشبعة والسكر، ولكن يجب أن تف 

 معايب  التغذوية. ال
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 معايير الوجبات الخفيفة المخبوزة 10.3.6.3

ي حال تم تقديمها
 
اطات دليل قوائم األغذية للوجبات الخفيفة المخبوزة التالية:  الوجبات الخفيفة المخبوزة ف  يجب أن تتبع اشب 

 

 
 * الحظ أن أحجام الحصة المذكورة أعاله هي الحد األقىص لألحجام الموص بها. 

 
 
 
 

 ألنواع المخبوزات األحجام القصوى الموىص بها 

 أقىص

 حجم للحصة )بالغرام(
 المخبوزات نوع

 

≤ 40 

 

، الفطائر )بان كيك(  البسكويت، موسىلي

≤ 80 

 

ائح أو ألواح الغرنوال  شر

≤ 100 

 
 مافن

ة  أرغفة صغب 

≤ 65 

 المعجنات 

ة و المناقيش  الصغب 

ط أن تكون مخبوزة من طحي    *بشر

القمح الكامل، وأن ال تزيد كمية الزيت 

 عن ملعقة طعام واحدة. 

≤ 30 

 3-2      من المقرمشات 

 

البسكويت أو المقرمشات المالحة، 

أعواد الخب   )تقدم مع الفاكهة أو الخضار 

 أو منتجات األلبان(؛ حجم الحصة

 .ال يشمل الفاكهة

≤ 180 

 
( أو البايز quicheش )فطائر الكي

(Pies) 
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 آلة البيع صحية  10.3.6.4

 لكي يتم اعتبار أي آلة بيع كآلة بيع صحية يجب أن تتحقق بها المعايير التالية:  10.3.6.4.1

  ي القسم )مع إرشادات ا %100يجب أن تتوافق األطعمة المعلبة المختارة
 
 .(10.3.6ألطعمة المعبأة المذكورة ف

  .  يجب تحليل ملصق الحقائق الغذائية الخاص بالمواد الغذائية للتأكد من أن المنتج يتوافق مع المعايب 

  دة دة(، وعليه يجب أن تتناسب حسب النوع \ تعتمد المواد الغذائية المعروضة عىل نوع آلة البيع )مثل المب  أو غب  المب 

ي المنشأة. المستخد
 
 م ف

  .وإضافة خيارات الوجبات ذات الحصة الغذائية الواحدة ،  يجب إبراز الخيارات الصحية بشكل واضح عىل مستوى العي  

ي آلة البيع الصحية 10.3.6.4.2
 
 مثال عل عرض المواد الغذائية ف
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ي آلة البيع 10.3.6.4.3
 
 أمثلة عل الخيارات الصحية ف

وبات  المشر

 اء العادي أو الغازي )أي حجم(الم •

مل( أو لي   أو زبادي بدون إضافات أو نكهات وبدائل الحليب )مثل حليب األرز،  240حليب خاىلي الدسم أو قليل الدسم ) •

 وحليب الشوفان(

وات وعصب  فواكه  •  مل( 200) 100%عصب  طبيعي فقط مثل عصب  خض 

 ماء منكه بنكهات طبيعية بدون إضافة سكر  •

 فيفة معبأةوجبات خ

 

 الخضار والفواكه الطازجة بدون دهون مضافة أو سكر أو ملح •

اب خفيف، بدون مكونات مضافة باستثناء الماء  • ي عصب  أو شر
 
 فواكه معلبة معبأة ف

وات طازجة معلبة، بدون دهون مضافة  •  خض 

 حبات من التمر  3 •

 ٪100الفواكه المجففة أو ألواح الفاكهة المجففة  •

 مع الفواكه الطازجة بدون سكر مضاف  زبادي قليل الدسم •

 الخاىلي من الدسم أو قليل الدسم مثل أصابع الجي    •
 الجي  

 )مثل ألواح الجرانوال( والبسكويت وكعك األرز(  ٪100مقرمشات الحبوب الكاملة )ألواح حبوب كاملة  •

ه .  •
ّ
 فشار طبيعي أو غب  منك

 فطائر الحبوب الكاملة •

 رقائق البطاطس المخبوزة •

 

 ات الخفيفة المجهزة الوجب 10.3.6.4.4

 يتم تعريفه عىل أنه يحتوي عىل مزيــــج من: 

 

ي بالحبوب الكاملة •
 .اللحوم / بدائل اللحوم + طعام غب 

 .الخضار + اللحوم / بدائل اللحوم •

 .الفاكهة + اللحوم / بدائل اللحوم •

ليل قدد(، الزبادي والجي   قاللحوم / بدائل اللحوم فقط، باستثناء اللحوم المصنعة )عىل سبيل المثال، لحم البقر الم •

 الدسم أو منخفض الدسم والبذور. 
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  :ي بمعايب  العناض الغذائية الخاصة التالية
 ويجب أن تف 

 معايير التغذية / الحصة

 الوجبة الخفيفة من األطعمة المختلطة العنارص الغذائية 

 سعرة حرارية أو أقل  350  السعرات الحرارية 

 م أو أقل مج    480 الصوديوم

 من السعرات الحرارية أو أقل  %35  إجمالي الدهون 

 من السعرات الحرارية %10أقل من  الدهون المشبعة 

 غرام 1ال تزيد عن  الدهون المتحولة 

 غرام(  3من السعرات الحرارية أو أقل ) %35  السكر 

 

ي  10.3.7
 
ي تسبب الحساسية وعدم التحمل الغذائ

 األغذية الب 

ي الفرق بير  الح 10.3.7.1
 
 ساسية وعدم التحمل الغذائ

ي عبارة عن استجابات غب  طبيعية من النظام المناعي لجسم اإلنسان ألنواع معينة من المواد الغذائية أو  •
التحسس الغذائ 

 أحد مكوناتها حيث يتأثر بعض األشخاص عند تناولهم بعض األغذية وتسبب لهم الحساسية وعدم التحمل. 

ة عىل هضم أو امتصاص بعض األطعمة. عىل سبيل المثال، ال يمتلك الشخص المصاب عدم تحمل الطعام هو عدم القدر  •

ي الشخص 
ي منتجات األلبان. قد يعائ 

 
ي من إنزيم الالكتب   لتفكيك السكر )الالكتوز( الموجود ف

بعدم تحمل الالكتوز ما يكف 

ي البطن أو إسهال، باإل 
 
ة عىل المصاب بعدم تحمل الطعام من غازات معوية، وتشنج مؤلم ف ضافة إىل عواقب صحية خطب 

ا، إال أنها تقتض عىل الجهاز الهضمي وال تهدد الحياة 
 
ا شديد المدى الطويل. أعراض عدم تحمل الطعام قد تسبب انزعاج 

ا من الطعام  IgEأما حساسية الطعام هي استجابة مناعية بوساطة بروتي    .بشكل عام
 
ة جد ي الطعام، وتناول كمية صغب 

 
ف

 ات الطعام يمكن أن يؤدي إىل رد فعل يهدد الحياة. أو جزيئ

 
 

ي  10.3.7.2
 
 اإلرشادات بما يختص بالطلبة الذين يعانون من الحساسية أو عدم التحمل الغذائ

 

اوح نسبة األشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية ما بي    • ي هذا الجانب %2,5إىل  %2تب 
 
، لذا التوعية ف

ر. كما ينصح الشخ ورية لمنع الض  ي التغذية الذي سيقدم ض 
ي من الحساسية الغذائية باستشارة أخصائ 

ص الذي يعائ 

 له اإلرشادات بهذا الخصوص. 

 وبصورة مستمرة، كما  •
 
عىل إدارة مقصف المؤسسة التعليمية توفب  الدعم المناسب لهذه الفئات بتثقيفهم صحيا

ين لديهم حساسية من بعض األغذية، وأن يتوجب عىل إدارة المؤسسة التعليمية عمل قائمة بأسماء الطلبة الذ

 يحتفظ مقصف المؤسسة التعليمية بنسخة من هذه القائمة لتجنب تقديم أو بيع األغذية المسببة للحساسية لهم. 
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 توفير معلومات عن مسببات الحساسية 10.3.7.3
 

 ي كافة البطاقات ا
 
مطبوعة عىل لغذائية اليجب أن تحرص المؤسسة التعليمية عىل توفب  معلومات عن مسببات الحساسية ف

اطات التالية:   المادة الغذائية بما يتناسب مع االشب 

ي حال احتواء أي المنتجات أو العناض الغذائية عىل مسبب للحساسية، وهذا ينطبق عىل  . 1
 
يجب إخبار الطالب ف

 . العناض الغذائية المعبأة والغب  معبأة
 . الوصول لكل الطلبة يجب التأكد من أن كل معلومات الحساسية واضحة وسهلة . 2

يجب عىل كل المنشآت الغذائية توفب  المعلومات المسببة للحساسية لكل األطعمة والمنتجات الغذائية والتأكد من  . 3

ه، بأنه تحقق الموردين  يقدم تفاصيل مكتوبة دقيقة حول جميع المكونات من كل ملصق عىل كل عنض يتم توفب 

ي حال كون أي من المكونات قد تسبب حساسية، ويتضمن الغذائية، ويتضمن بيان تحذيري ومعلوم
 
ات واضحة ف

ي مكونات أي من المنتجات الموردة
 
ات ف ي حاالت التحديثات عىل أي تغيب 

 
 . بيان ف

ي عىل مسبب حساسية؛ فيجب عىل المنشآت الغذائية أن تتأكد من أن اسم  . 4
ي حال احتواء أي طبق أو عنض غذائ 

 
ف

ي حال احتواء الطبق عىل البيض يجب تسمية الطبق الطبق أو العنض يعكس ما يحت
 
ويه، عىل سبيل المثال ف

ي البوفيهات . ساندويش بيض أو سلطة بيض
 
ي مسبب للحساسية ف

ي حال العنض الغذائ 
 
ويجب توفب  معلومات ف

 .  واألطعمة الجاهزة وأطعمة الخدمة الذاتية
 

ي تسبب الحساسية وعد 10.3.7.4
 م التحملأهم األعراض الناجمة عن األغذية الب 

 طفح جلدي •

ي الجلد •
 
 تورم ف

ي األنف •
 
 احتقان ف

 الغثيان •

 اإلسهال •

جيع  •  اإلستفراغ أو الب 

 .(Anaphylactic Shockالصدمة الناتجة من فرط الحساسية ) •

ي التنفس  •
 
 ضيق ف

ي المعدة  •
 
 تقلصات ف

 

ي تسبب الحساسية:  10.3.7.5
 من أكير المواد الغذائية الب 

، ا • ازيىلي  لبندق، اللوز والجوز( المكشات ومنتجاتها )البندق الب 

ي ومنتجاته •
 الفول السودائ 

 جوز الهند •

 األسماك ومنتجاتها •

يات ومنتجاتها )الروبيان، المحار، شطان البحر، جراد البحر( •  القشر

 البيض ومنتجاته •

 فول الصويا ومنتجاته •

ي تحتوي عىل الغلوتي   )القمح والجاودار والشوفان والشعب  والحنطة(.  •
 الغلوتي   والحبوب الب 

وات الصوديوم  • يتيت وبب    مواد كيميائية مثل كب 

• ) ي
 الحليب ومشتقاته )قد يسبب عدم التحمل الغذائ 

تيت •  أمالح الكب 

 بذور السمسم ومنتجاتها •
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ي الدليل.  10.4
 
 مطابقة المنتجات المعبأة مع المعايير الواردة ف

ي يتم 
ي للجودة والمطابقة بضمان مطابقة األغذية المعبأة الب  ريق توريدها للمؤسسات التعليمية عن طسيقوم مجلس ابوظب 

 للمخطط التاىلي  إصدار
 
ي المؤسسات التعليمية وفقا

 
ية ألغذية المتداولة ف  :نتائج فحص العينة بتقرير مختب 
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