
الرقابة قطاع-  المعرفة سجل

كيف أختار االسماك الطازجة والسليمة ؟1

البطن غير منتفخة وال تنبعث - 1: قبل شراء االسماك تأكد من  الصفات التالية 
لحوم االسماك متماسكة ترتد مرة اخرى بعد الضغط عليها - 2منها روائح كريهة 

- 4القشور المعة متماسكة ال تنتزع بسهولة عند ازالتها في االتجاة العكسي - 3
الخياشيم حمراء الى وردية اللون نظيفة- 5العيون بارزة تتميز باللمعان والسواد 

2

منشأة بيطرية جديدة ترغب في ممارسة النشاط علمًا بأن أحد االشتراطات 
 الواجب توفرها وهي وجود طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير 3الـ 

المناخي والبيئة  غير مستوفية و ذلك بسبب اعتماد شهادة مزاولة المهنة 
قيد اإلجراء واالعتماد هل هناك ما يسمح بممارسة النشاط خالل هذه الفترة 

الراهنة لتفادي أي خسائر مالية ؟

صيدلية بيطرية ، مختبر بيطري ، مستشفى  ) ال يسمح بممارسة أي نشاط بيطري 
إال بوجود طبيب بيطري مرخص من قبل وزارة التغير  (بيطري ،عيادة بيطرية 

 3المناخي والبيئة علما بأن الوزارة تصدر الرخصة و تمنح صاحب العالقة مهلة 
أشهر فقط الستكمال اإلجراءات وال يحق لصاحب العالقة ممارسة النشاط فعليا إال 

بعد إتمام شهادة مزاولة المهنة لألطباء البيطريين في المنشأة

3
كيف يمكن الحصول على قائمة بأسماء البقاالت التي سوف يتم إعادة 

افتتاحها بعد أن يتم تغييرها إلى المشروع الجديد و أيضا البقاالت التي  
قررت عدم االستمرار في عملها؟(أغلقت

يرجى توجيه صاحب العالقة بالتواصل المباشر مع مقرر اللجنة الخاصة بمشروع 
.بقالة في دائرة التمنية االقتصادية 

4
ماهي إجراءات قانون معايير محالت البقاالت وهل يحق للسكان االعتراض 

على إغالق المحالت المخالفة؟

بخصوص الشكاوى على إغالق البقاالت نسبة لعدم التزامها بالمعايير الجديدة، 
يهدف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من إصدار :   الرجاء إفادة المتصلين بالتالي

في مدينة أبوظبي  (البقاالت)تشريعات ومواصفات جديدة لمحال البيع بالتجزئة 
وضواحيها، إلى تنظيم عمل قطاع اٍلبيع بالتجزئة واالرتقاء بأداء البقاالت وفق 

ووضع . أرقى المعايير العالمية وبما يتناسب مع إمارة أبوظبي ومكانتها المرموقة
الجهاز االشتراطات الجديدة بعد جهود امتدت على مدارعام كامل، ودراسات 
معمقة لقطاع البقالة أجراها اختصاصيون من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

وهيئات حكومية أخرى معنية، ويعد تنظيم قطاع البيع بالتجزئة خطوة مهمة على 
 إلمارة أبوظبي وقد منح الجهاز أصحاب 2030طريق تحقيق الرؤية االقتصادية 

البقاالت مهلة زمنية امتدت عامًا كاماًل لتعديل أوضاعها وتطبيق االشتراطات 
الجديدة تالفيًا للمساءلة القانونية وتجنبًا لعدم تجديد الرخصة التجارية التابعة لها، 

وتشمل المعايير الجديدة تحسين الشكل العام للبقاالت واالرتقاء بعمليات حفظ 
وتخزين األغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين 

وستشهد . وكذلك وضع عالمة تجارية موحدة لكافة البقاالت في إمارة أبوظبي
الفترة القادمة افتتاح مجموعة واسعة من منشآت البيع بالتجزئة من قبل مستثمرين 
أو مؤسسات تجارية عاملة في هذا المجال بهدف تعويض عدد البقاالت التي سيتم 

.إغالقها في مدينة أبوظبي لعدم استيفائها االشتراطات الجديدة

معلومات عامة عن مشروع بقالة5

يهدف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من إصدار تشريعات ومواصفات جديدة 
في مدينة أبوظبي وضواحيها، إلى تنظيم عمل  (البقاالت)لمحال البيع بالتجزئة 

قطاع البيع بالتجزئة واالرتقاء بأداء البقاالت وفق أرقى المعايير العالمية وبما 
ووضع الجهاز االشتراطات الجديدة . يتناسب مع إمارة أبوظبي ومكانتها المرموقة

بعد جهوٍد امتدت على مدارعاٍم كامل، ودراسات معمقة لقطاع البقالة أجراها 
اختصاصيون من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئات حكومية أخرى معنية، 

ويعد تنظيم قطاع البيع بالتجزئة خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية االقتصادية 
ومنح الجهاز أصحاب البقاالت مهلة زمنية امتدت عامًا "  إلمارة أبوظبي2030

كاماًل لتعديل أوضاعها وتطبيق االشتراطات الجديدة تالفيًا للمساءلة القانونية 
وتجنبًا لعدم تجديد الرخصة التجارية التابعة لها، وتشمل المعايير الجديدة تحسين 

الشكل العام للبقاالت واالرتقاء بعمليات حفظ وتخزين األغذية وتفادي تكديس 
البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين وكذلك وضع عالمة تجارية موحدة 

وستشهد الفترة القادمة افتتاح مجموعة واسعة من . لكافة البقاالت في إمارة أبوظبي
منشآت البيع بالتجزئة من قبل مستثمرين أو مؤسسات تجارية عاملة في هذا 

المجال بهدف تعويض عدد البقاالت التي سيتم إغالقها في مدينة أبوظبي لعدم 
.استيفائها االشتراطات الجديدة

محل البقالة الذي أشغله متصل بمسجد؟ هل ستؤثر المبادرة الجديدة على 6
.المعايير الجديدة تشمل جميع محالت البقالة في مدينة أبوظبي بدون استثناءنشاط محلي؟

ما هي المعايير المتوقع صدورها بما يتعلق بمشروع بقالة؟7

 2030تسعى حكومة أبوظبي بشكل فاعل إلى تطبيق رؤية أبوظبي االقتصادية 
تلعب محالت البقالة دورًا هامًا . الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة للقاطنين والزوار

في الحياة اليومية للناس، وتريد الحكومة تطبيق المعايير الجديدة لتحسين تجربة 
وستكون النتيجة ملموسة وذات فائدة على جميع المساهمين في . التسوق للناس

وستبدو مشابهة . ستبدو محالت البقالة بمظهر أفضل من الداخل والخارج. القطاع
. لبعضها البعض بشكل أكبر، وبذلك يكون العمالء على معرفة بما هو متوفر فيها
وستكون الرؤية واضحة من جميع واجهات المحالت بدون وجود مواد تحجب 

تم منح عناية خاصة للمساحة المخصصة لتسوق الزبائن . الرؤية من خارج المحل
اتساع الممرات بين رفوف عرض السلع بتسويق مريح وآمن للناس : في المحل
تزويد السلع بلصقات : وآخيرًا يجب أن يكون هناك معايير تشغيل مثل. والسلع

.توضح األسعار ، وتقديم  الفواتير وخدمة العمالء وخدمة توصيل الطلبات

ولذلك . تعتمد تكلفة إعادة تاهيل المحل إلى حد كبير على الحالة الموجودة لكل بقالةكم ستكون تكلفة إعادة تأهيل المحل؟8
.يجب التعامل مع كل حالة على حدا

كيف سيكون تأثير المعايير الجديدة على الموظفين في المحل؟9
ستتضمن المعايير الجديدة بأن على العاملين تقديم خدمة أفضل للزبائن من ناحية 

وستبقى جميع قوانين . (كاللباس الموحد)الصحة الشخصية والمظهر المرئي 
.وتشريعات وزارة العمل مطبقة بالكامل

اإلجابة االستفسار  ت
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هل سيتم منح فترة سماح لتطبيق المعايير؟10
وتم البدء بالمشروع  , 2016تم االنتهاء من المشروع في مدينة أبوظبي في نهاية 

-9-1 وأما منطقة الظفرة الى 2017-7-24في منطقة العين وتم منح مهلة الى 
2017

تم التطبيق في إمارة أبوظبي وجاري العمل على تطبيق المشروع في منطقة متى سيتم تطبيق المعايير الجديدة؟11
.الظفرة والعين 

هل ستقدم الحكومة أي نوع من المحفزات للمحالت التي سيعاد تأهيلها؟ 12
.ال يوجد أي محفزات للمحالت التي سيتم إعادة تأهيلها ؟(كتمديد الرخصة التجارية)

 متر طولي ولمزيد من التفاصيل الرجوع للموقع 25الحد األدنى لمساحة المحل  هل هناك حد أدنى لمساحة المحل تتطلبها المعايير الجديدة؟13
.الرسمي للجهاز 

 ما الذي سيحدث في حال عدم توافقي مع هذه المعايير؟ هل يجب أن أغلق 14
محلي؟

. كما هو حال جميع القطاعات االقتصادية، التوافق مع المعايير هو شرط مسبق
وتتوقع الحكومة من جميع المنشآت الموجودة في مدينة أبوظبي والتي تقع ضمن 

.تصنيف البقالة بأن تتوافق مع جميع المعايير

هل تخص المعايير الجديدة محالت البقالة فقط أم . معايير جديدة للبقاالت 15
ستشمل السوبرماركت أيضًا؟

 )المشروع يخص جميع منشآت البيع بالتجزئة والبقاالت و المجمعات االستهالكية 
. متر مربع 200التي مساحتها أقل عن   (سوبرماركت 

16
هل يمكن استخراج عدم ممانعة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لبيع 

المواد الغذائية في مركبة متنقلة أو دراجة متنقلة ؟

في البداية يتوجب على المتعامل الحصول على موافقة من دائرة التنمية 
االقتصادية لممارسة هذا النشاط ، والحصول على رخصة تجارية موضح فيها 

بعد ذلك يمكن للمتعامل التوجه للجهاز للحصول على شهادة عدم .  هذا النشاط
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مسؤول عن الرقابة على سالمة : ممانعة  مالحظة

أما فيما . األغذية المتداولة في المنشآت المرخصة من قبل دائرة التنمية االقتصادية
.يتعلق بالدراجات فلم يتم تفعيل الخدمة الى االن 

يجب مراجعة مكتب تنمية الصناعات من أجل تقديم الطلبما هي اإلجراءات المطلوبة لفتح مصنع غذائي؟17

يتم  مخاطبة الجهاز من قبل مكتب تنمية الصناعات بشأن الموقع بعد , نعم هل يتطلب الحصول على موافقة جهات أخرى قبل تقديم الطلب في الجهاز ؟18
الحصول على موافقة هيئة البيئة

،  ( ظهرا 3- صباحا 9 ) مناوبات 3نعم يوجد حيث يكون فترة عمل المفتش على هل هناك مناوبة للمفشتين خالل شهر رمضان الكريم ؟19
.( صباحا 3- مساء 9 )،  ( مساء 6- ظهرا - 12 )

هل تعتبر العينة لدى المشتكي على المنشأة الغذائية مثبتة ويتم على أثرها 20
اتخاذ اإلجراءات من قبل الجهاز على المنشأة الغذائية أم ال؟

ال تعتبر العينة عند المشتكي مثبتة لدى الجهاز وإنما يتم االستدالل بها على فحوى 
.حيث يتوجب زيارة المفتش للمنشأة الغذائية للتأكد من فحوى الشكوى, الشكوى

.جميع المناطق التابعة إلمارة أبوظبي  ما هي مناطق أبوظبي التي يشملها مشروع بقالة؟21

هل يمكن التظلم على نتائج التفتيش الزراعي والمخالفات الزراعية؟22

نعم يحق للمزارع أو صاحب المنشأة الزراعية التظلم على نتائج التفتيش الزراعي 
 أيام عمل من تاريخ تحرير تقرير التفتيش أو 5أو المخالفات الزراعية خالل 

المخالفة الزراعية، من خالل اإلتصال بمركز إتصال حكومة أبوظبي على الرقم 
 أو التقدم بطلب تظلم من خالل مراكز خدمة المتعاملين التابعة 800555المجاني 
.للجهاز

المنشآت الزراعية إصدار شهادة عدم ممانعة من الجهاز / هل يلزم الشركات23
لممارسة األنشطة الزراعية؟

المنشآت الزراعية الجديدة الحصول على شهادة عدم / نعم يلزم جميع الشركات
ممانعة من الجهاز قبل مباشرة العمل باألنشطة المتعلقة بتجارة المبيدات الزراعية 

واألسمدة والبذور والتقاوي الزراعية واألشتال وذلك للتأكد من استيفائها 
لالشتراطات المطلوبة قبل ممارسة العمل، وذلك من  خالل تقديم الطلب مع 

الوثائق المطلوبة عبر الموقع اإللكتروني للجهاز  ودفع الرسوم المقررة

ماهي اإلجراءات المترتبة على حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع؟24
يعتبر حرق المخلفات الزراعية ممارسة غير قانونية للتخلص من المخلفات 

الزراعية كونها تضر بالبيئة والصحة العامة ويترتب على  هذه الممارسة مخالفة 
. درهم تدفع في  إحدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة للجهاز500بقيمة 

25
ماهي اإلجراءات المترتبة على زراعة محاصيل األعالف بمساحة أكبر من  

  بشأن تحسين دخل 2013لسنة  (12)المسموح بها وفقًا لنظام رقم 
؟2015لسنة  (1)المزارعين والنظام المعدل له رقم 

 االلتزام بكافة االشتراطات المتعلقة ببرنامج المساعدة المالية يضمن للمزارع 
استمرارية صرف المساعدة المالية بشكل دوري وفي حال مخالفة المزارع لهذه 

االشتراطات والتي من ضمنها زراعة محاصيل األعالف بمساحة أكبر من 
المساحة المقررة للمزرعة ُيمنح صاحب المزرعة فترة زمنية قدرها شهر  واحد 

إلزالة المساحة الزائدة وفي حال عدم اإلزالة  يتم تحرير مخالفة بذلك يترتب عليها 
.وقف صرف المساعدة المالية حتى يتم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المطلوبة

هل يوجد مواقع مخصصة لرمي  المخلفات الزراعية؟26
نعم يوجد مواقع مخصصة لرمي المخلفات الزراعية تم تحديدها من قبل مركز 

ولمعرفة أقرب موقع لمزرعتك يجب التواصل  (تدوير)أبوظبي - إدارة النفايات 
أبوظبي- مع مركز  إدارة  النفايات 

ماهي مساحات األعالف المسموح زراعتها في المزارع المنضمة لبرنامج 27
المساعدة المالية؟

  بشأن تحسين دخل المزارعين والنظام المعدل 2013لسنة  (12)وفقًا لنظام رقم 
 تم تحديد مساحات زراعة محاصيل األعالف في 2015لسنة  (1)له رقم 

المزارع للمساهمة في الحد من استهالك مياه الري ومراعاة احتياجات المزارعين 
ومربي الثروة الحيوانية من األعالف لتغذية حيواناتهم و تم تصنيف المزارعين 

إلى فئات َمبنية على امتالك الُمزارع للثروة الحيوانية واستفادته من برنامجي 
المساعدة المالية واألعالف المدعومة  وبناء على ذلك تم تحديد المساحة القصوى 

: المسموح زراعتها من األعالف لكل فئة وفق اآلتي
صرف حصة األعالف + ثروة حيوانية مسجلة   )المزارع لديه  :الفئة األولى . 1

من المساحة اإلجمالية للمزرعة %20فإنه يسمح له بزراعة  (مساعدة مالية+ 
 دونم 4وبحد أقصى 

فإنه  (مساعدة مالية+ ثروة حيوانية مسجلة   )المزارع لديه : الفئة الثانية .  2
 دونم8من المساحة اإلجمالية للمزرعة وبحد أقصى % 40يسمح له بزراعة 

المزارع مستفيد من برنامج المساعدة المالية وال يملك ثروة : الفئة الثالثة  . 3 
.حيوانية مسجلة فإنه ال يسمح له بزراعة محاصيل األعالف في المزرعة
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28
هل يوجد عدد محدد من أشجار النخيل يجب زراعته في المزارع المنضمة 

لبرنامج المساعدة المالية؟

نعم، يجب أن يتوفر في المزارع المنضمة لبرنامج المساعدة المالية عدد من 
أشجار النخيل وفقًا لمساحة المزرعة حيث يتم زراعة ما ال تقل نسبته عن 

. نخلة في الدونم (15)من مساحة المزرعة بأشجار النخيل بواقع عدد  (25%)
 دونم فإن الحد األدنى لعدد أشجار النخيل 30مثال، إذا كانت مساحة المزرعة هي 
 112=  نخلة 15×  دونم 30× 0.25)الذي يجب أن يتوفر في المزرعة هو 

 دونم فإن الحد األدنى المطلوب 30وعليه فإنه إذا كانت مساحة المزرعة  (نخلة
. نخلة112من أشجار النخيل هو 

هل يسمح باستخدام نظام الري بالغمر عند زراعة محاصيل األعالف أو 29
المحاصيل األخرى؟

يعتبر نظام الري بالغمر  أو الري السطحي من أكثر نظم الري هدرًا للثروة المائية 
 بشأن تحسين دخل المزارعين والنظام 2013لسنة  (12)و وفقًا لنظام رقم 

  يمنع استخدام الري بالغمر بكافة أشكاله وفي 2015لسنة  (1)المعدل له رقم 
.جميع أنواع الزراعات بما فيها زراعة محاصيل األعالف

ما هي أهداف برامج تحسين دخل المزارعين والتي تشمل برنامج المساعدة 30
المالية؟

: صممت برامج تحسين دخل المزارعين لتحقيق مجموعة من االهداف هي
.المساهمة في تحسين دخل مالكي المزارع  بإمارة أبوظبي• 
.المساهمة في تعزيز األمن الغذائي بإمارة أبوظبي• 
.المساهمة في حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها • 
المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز االستدامة في مزارع إمارة • 

.أبوظبي
.تشجيع المزارعين على إنتاج منتجات زراعية محلية آمنة وذات جودة عالية• 

31
ماهي اإلجراءات المترتبة على رمي المخلفات الزراعية في غير األماكن 

المخصصة لها أو خارج المزرعة؟

رمي المخلفات الزراعية في غير األماكن المخصصة لها أو خارج حدود 
 درهم تدفع في  إحدى مراكز خدمة 500المزرعة يترتب عليها مخالفة  بقيمة 

.المتعاملين التابعة للجهاز

ما هي اإلجراءات المتخذة في حالة ممارسة أنشطة  تجارية غير مرخصة 32
في المزارع؟

يتم منح صاحب المزرعة  فترة زمنية قدرها شهر واحد لتصحيح أوضاعه وفقا 
للممارسة الموجودة وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة  يتم إبالغ اإلدارة 

المختصة لوقف صرف المساعدة المالية أو برامج تحسين الدخل و إبالغ الجهات 
الحكومية األخرى ذات العالقة بالنشاط  التخاذ اإلجراءات القانونية التي تخصهم 

.بهذا الشأن

ما هي اإلجراءات المتخذة في حالة بيع األعالف المدعومة؟33
يتم استبعاد المزرعة من جميع برامج تحسين دخل المزارعين بما فيها برنامج 

المساعدة المالية وال يسمح له بالدخول مرة أخرى إال بعد انقضاء عام  واحد من 
.تاريخ استبعاد المزرعة وتصحيح أوضاعها بالشكل القانوني

34
هل يمكن استخدام المزارع المنضمة لبرامج تحسين دخل المزارعين في 

استغالل المزرعة كمشتل "إنتاج وبيع األشتال والمسطحات الخضراء 
؟"زراعي

  بشأن تحسين دخل المزارعين والنظام المعدل 2013لسنة  (12)وفقًا لنظام رقم 
 يمنع استخدام المزارع لزراعة المسطحات الخضراء أو 2015لسنة  (1)له رقم 

.إنشاء المشاتل ألغراض تجارية

35

ما هي اإلجراءات المتخذة في حالة استغالل المزارع في األغراض غير 
المخصصة لها مثل تأجير مساكن للعمال أو العائالت أو تجميع المخلفات 
الصناعية والسكراب أو إيقاف المركبات والقوارب وغيرها من األنشطة 

غير الزراعية؟

يتم منح صاحب المزرعة  فترة زمنية قدرها شهر واحد لتصحيح أوضاعه وفقا 
للممارسة الموجودة وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة  يتم إبالغ اإلدارة 

المختصة لوقف صرف المساعدة المالية أو برامج تحسين الدخل و إبالغ الجهات 
الحكومية األخرى ذات العالقة بالنشاط  التخاذ اإلجراءات القانونية التي تخصهم 

.بهذا الشأن

ما هي اإلجراءات المتخذة في حق المزارعين الذين يقومون ببيع المياه 36
المخصصة للري؟

يتم استبعاد المزرعة من جميع برامج تحسين دخل المزارعين بما فيها برنامج 
المساعدة المالية وال يسمح له بالدخول مرة أخرى إال بعد إنقضاء عام  واحد من 

تاريخ استبعاد المزرعة وتصحيح أوضاعها بالشكل القانوني إضافة إلى إبالغ هيئة 
.البيئة أبوظبي إلتخاذ اإلجراءات القانونية التي تخصهم بهذا الشأن

37
هل يجب اإلحتفاظ بفواتير شراء المبيدات الزراعية التي يتم استخدامها في 

المزارع؟

نعم، حيث يجب شراء المبيدات الزراعية بموجب فاتورة شراء واضحة ومذكور 
فيها اسم المبيد بشكل صحيح ومطابق لالسم التجاري الموضح على بطاقة بيان 

عبوة المبيد إضافة إلى الكمية التي تم شراؤها وتاريخ الشراء واالحتفاظ بالفاتورة 
طيلة فترة بقاء عبوة المبيد في المزرعة وذلك لتتبع مصدر المبيد في حال تبين من 

خالل المفتشين استخدام المزارع لمبيدات محظورة االستخدام أو غير مسجلة في 
الدولة مما يمكن المفتش من تتبع مصدر هذه المبيدات واتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق الشركات الزراعية التي تبيع مبيدات محظورة االستخدام أو غير مسجلة في 

.الدولة

طلب إفراج لالستخدام الشخصي ماهي األوراق والمستندات المطلوبة لإلفراج عن شحنة أغذية شخصية ؟38
جواز السفر أو الهوية

ما هي البطاقة الغذائية ؟39
البطاقة الغذائية هي أي مستند او عالمة أو ماركة أو صورة أو أية بيانات وصفية 

أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة على عبوة المادة الغذائية أو 
.ترفق بها بطريقة غير قابلة لإلزالة

؟E 125إلى ماذا ترمز األحرف واألرقام الموجودة على المواد الغذائية مثل 40

هي عبارة عن مواد مضافة لألغذية، مكونة من مواد أو مركبات كيميائية طبيعية 
 )و صناعية  تضاف إلى المواد الغذائية إلحداث  تحسين في خواصها الحسية 

، وخواصها التصنيعية أو إلطالة فترة حفظها ، أو (مظهرها أو نكهتها أو قوامها
.لزيادة قيمتها الغذائية أو ألي دور وظيفي أو تقني آخر

؟ (البرية ، الجوية ، البحرية  )ماهي ساعات العمل في المنافذ الحدودية 41

 صباحًا 7من الساعة  (الغويفات ، خطم الشكلة ، مزيد  )العمل في المنافذ البرية 
الميناء الحر ، وميناء خليفة )العمل في الموانئ البحرية .   صباحًا 12وحتى 

العمل في مطار . -  مساًءا 7 صباحًا وحتى 7من الساعة  (ماعدا يوم الجمعة 
. ساعة 24أبوظبي الدولي 

هل يوجد حظر من استيراد الدجاج ومنتجات الدجاج من الهند وباكستان؟42
 28/01/2004تم حظر استيراد الدجاج ومنتجات الدجاج من باكستان منذ تاريخ 

 30/07/2007وتم حظر استيراد الدجاج ومنتجات الدجاج من الهند منذ تاريخ 
إضافة ماعدا المعاملة حراريًا
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لماذا تم زيادة رسوم خدمات الجهاز؟43

 بشأن الرسوم وبدل 2014لسنة  (14)تم تحديث الرسوم بناء على النظام رقم 
الخدمات المقدمة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حيث يحدد هذا النظام القيمة 
المالية لقاء تقديم خدمة معينة من قبل الجهاز لتنظيم الرسوم والعمليات المرتبطة 

 حول الموضوع كما أنه 2014 ديسمبر 11بها و قد تم نشر خبر صحفي بتاريخ 
تم تحميل النظام الخاص بالرسوم على الموقع اإللكتروني الخارجي للجهاز 

www.adfca.ae  .  والذي يوضح نص 2014لسنة  (14)مرفق النظام رقم 
القرار مع جدول الرسوم الجديد المعتمد

جميع المنتجات المصنعة في اإلمارة مطابقة للمواصفات واألنظمة المعتمدة , نعم هل المنتجات المصنعة محليًا مطابقة للمواصفات ؟44
ويتم الرقابة عليها بشكل مستمر من خالل المفتشين

يجب على الشركة المصنع تحليل المنتج في مختبرات مجلس ابوظبي للجودة ما هو اإلجراء المتبع في حالة المنتجات الجديدة والمصنعة محليًا؟45
والمطابقة قبل تسويق المنتج مع ضرورة إعالم الجهاز بذلك

ال يعتبر سعر المواد الغذائية من اختصاص الجهازهل تعتبر أسعار المواد الغذائية من ضمن اختصاص الجهاز؟46
ال يعتبر الباعة المتجولون من اختصاص الجهازهل هل يعتبر الباعة المتجولون من ضمن اختصاص الجهاز؟47
ال يعتبر بيع الدخان والمداويخ من اختصاص الجهازهل يعتبر بيع الدخان والمداويخ لالطفال من اختصاص الجهاز؟48
ال يعتبر بيع مشروبات الطاقة من اختصاص الجهازهل يعتبر بيع مشروبات الطاقة لالطفال من اختصاص الجهاز؟49

 اشهر من برنامج 6هل يعفى العمال المستاجرين لفترات محدودة ال تتجاوز 50
ال يعفى العمال المستاجرين مهما كانت الفترة الزمنية من برنامج تدريب المتعاملينتدريب المتعاملين؟

ما هي عالمات فساد المعلبات وكيف نستطيع فحصها ظاهريًا؟51
عالمات فساد المعلبات هي انتفاخ المعلبات او وجود سيالن منها او وجود صدا او 

ونستطيع فحصها ظاهريا من خالل عدم وجود اي من العيوب السابقة او . انبعاجها
انتهاء تاريخ الصالحية او عدم وجود بطاقة بيان تبين انتهاء الصالحية

. ايام عمل من إصدار اإلجراء5نعم يحق للمتعامل التظلم خالل هل يستطيع المتعامل التظلم على اجراء اتخذه المفتش ؟52

 ما هي الشروط الواجب توفرها لممارسة و ترخيص مزرعة إنتاج حيواني 53
أو مزرعة صغار المنتجين؟

تبدأ معاملة ترخيص مزارع اإلنتاج الحيواني ومزارع صغار المنتجين من دائرة • 
التنمية االقتصادية، لتمرر المعاملة بعدها إلى الجهات والدوائر المعنية والتي من 

.ضمنها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
في حال ترخيص مزارع اإلنتاج الحيواني يقوم مفتش الجهاز  بالتحقق من توفر -  

، سند ملكية  أو سند (Site plan)مخطط لموقع المنشأة من دائرة الشؤون البلدية 
 lay)والمخطط اإلنشائي للمشروع  (موثق بحسب األصول)منحة أو عقد اإليجار 

out)  بشأن الشروط الفنية و 8للتحقق من تطابقها مع متطلبات النظام رقم 
.الصحية لمنشآت اإلنتاج الحيواني

في حال ترخيص مزارع صغار المنتجين يقوم مفتش الجهاز  بالتحقق  من توفر - 
 بشأن وحدات اإلنتاج النباتي و الحيواني الصغرى 10متطلبات النظام رقم 

بالمزارع و العزب من خالل التواصل مع طالب الترخيص وزيارة المزرعة أو 
.العزبة

يرغب صاحب مزرعة إنتاج حيواني بممارسة النشاط ، هل يقوم الجهاز 54
بتقديم االستشارة والدعم في إعداد المخططات للموقع ؟

نعم ، يتم تقديم االستشارات الفنية الالزمة لتأسيس و تشغيل مزارع اإلنتاج • 
الحيواني و مراجعة المخططات بما يتوافق مع األنظمة الصادرة من الجهاز  في 

.هذا الشأن

لن .سيكون دور الكفيل ومسؤولياته نفسها لجميع المنشآت العاملة في إمارة أبوظبيفي حال هروب صاحب المحل، هل سأكون ُملَزمًا بالتكاليف المترتبة عليه؟55
.تفرض المعايير الجديدة أية قوانين محددة

في حال عدم امتالك مشغل المحل للمبلغ المطلوب إلعادة التأهيل، هل 56
يتوجب عليَّ أن أدفع له المبلغ المطلوب؟

لن .سيكون دور الكفيل ومسؤولياته نفسها لجميع المنشآت العاملة في إمارة أبوظبي
.تفرض المعايير الجديدة أية قوانين محددة

57

هل يمكنني الحصول على المضمون التفصيلي للمعايير؟58
سيكون المضمون التفصيلي للمعايير والتشريعات الجديدة متوفر قبل نهاية السنة 

وإعطاء تفاصيل أكثر عن . وسيتم عقد فعالية أخرى إلصدار هذه المعايير. الحالية
.المضمون واإلطار الزمني للتطبيق

.سيكون تمويل إعادة التأهيل من مسؤولية مالك المحل أو المدير وحدههل سيتم توفير تمويل إلعادة التأهيل بسعر فائدة مخفض؟59

لن تتحمل الحكومة تكاليف إعادة تأهيل المحل، وسيكون ذلك من مسؤولية صاحب هل ستدفع الحكومة تكلفة إعادة تأهيل المحل؟60
.المحل أو المدير وحده

.ستبقى جميع المعايير الحالية وإجراءات الترخيص مطبقة بالكاملهل يمكن أن أنقل محلي إلى العين؟61
.ستبقى جميع المعايير الحالية وإجراءات الترخيص مطبقة بالكاملهل سيكون مسموحًا تغيير النشاط التجاري للمحل؟62

هل هناك أي نصائح يمكن للجهاز إصدارها بخصوص ألواح التقطيع 63
Cutting boardالبالستيكية 

تدخل هذه األلواح من ضمن المواد المالمسة لألغذية والتي تم االنتهاء من إعداد 
.مشروع االشتراطات العامة لها من قبل هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس

64
هل من الضروري أن تتم عملية تبريد وعرض المنتجات السمكية بثلج 

صالح للشرب أو يمكن االستعاضة عنه بثلج نظيف؟
في حال التبريد الكامل للمنتجات السمكية يسمح أن يكون من مصدر ماء نظيف 

.(6)من النظام رقم  (68)حسب المادة 

هل تتطلب سيارات نقل المواد الغذائية المعلبة والمياه والمشروبات الغازية 65
المعبأة  تبريد ؟

يجب أن تكون وسائل نقل األغذية قادرة على الحفاظ على درجة الحرارة المالئمة 
للغذاء حسب طبيعة كل مادة غذائية، وعلى جميع سيارات نقل األغذية استخراج 

تصريح  من الجهاز و يتم من خالله األخذ بعين االعتبار األحكام الخاصة بالتحكم 
بدرجات الحرارة، أما المشروبات الغازية تتطلب الحفاظ على حرارة أقل من 

.درجة مئوية بالطريقة المالئمة (25)

كيف يمكن التأكد من مواصفات الثلج الالزم لحفظ األسماك وخاصة أنه غالبًا 66
.ال يأتي ضمن عبوات 

يجب التأكد من مصدر الثلج ومن الفحصوصات الدورية لعينات الماء المصدر 
.(مكتب الرقابة والتنظيم)وصالحيته حسب السلطة المختصة

.يسمح إذا كانت ال تشكل خطرا على سالمة األغذيةهل يمكن استخدام األسطح الخشبية عند نقل المواد الغذائية المعلبة ؟67
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ما هي اإلجراءات االحترازية التي يجب إتباعها عند التسوق بالسوبر 68
.ماركت وخالفه من محالت بيع األغذية

عند التسوق يجب فصل اللحوم والدواجن واألسماك والبيض عن األغذية التي يتم 
. تناولها بدون طهي داخل عربة التسوق أو األكياس التي تضع بها المشتريات

أحرص على وضع األغذية المذكورة أعاله داخل عبوات بالستيكية لمنع انتقال 
. السوائل منها ألغذية أخرى

بعد التسوق اتجه مباشرة إلى المنزل وضع األغذية سريعة التلف في الثالجة 
يفضل أن توضع األغذية خالل نقلها في المكان المبرد . مباشرة لمنع تكاثر البكتريا

من السيارة وليس في المكان الخلفي بالسيارة الذي ال يدخله الهواء المبرد، خاصة 
.عند ارتفاع درجة حرارة الجو

كيف يقلل المستهلك من مخاطر التلوث الميكروبي الذي قد ينجم عن تناول 69
الخضروات والفاكهة الطازجة

األمراض الناجمة عن الغذاء يمكن أن تتسبب في إصابات قاتلة خاصة لدى 
إذا تناول . األطفال وكبار السن وفي حاالت األمراض التي تضعف جهاز المناعة

الشخص السليم غذاء ملوثا وأصيب بالمرض فقد تظهر عليه أعراضا مثل الحمى، 
. اإلسهال، الغثيان، القي، وأوجاع البطن

إتباع الخطوات التالية يمكن أن يقلل من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة عن 
:طريق تناول الخضر والفواكه الطازجة

البطاطس والموز ال تحتاج إلى  )قم بتبريد الفاكهة والخضار بالمنزل حال شرائها 
 (تبريد

. يجب تبريد الخضروات والفاكهة الطازجة خالل ساعتين بعد التقشير أو التقطيع
يجب التخلص من الخضروات والفواكه التي تركت مقطعة أو مقشرة لمدة ساعتين 

. بدون تبريد
يجب مراعاة غسل األيدي بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد مالمسة الخضروات 

والفاكهة الطازجة غير المغسولة أو عند مالمسة اللحوم ومنتجات الدواجن غير 
المطهية وكذلك عند تغيير حفاضات األطفال أو بعد استعمال المرحاض أو عند 

.  مالمسة حيوانات المنزل األليفة
األواني ·  األطباق،·  أغسل األسطح التي تالمس الغذاء مثل لوحة التقطيع،

. وأسطح المطبخ التي تالمس اللحوم والدواجن واألسماك غير المطهية·  المنزلية،
يجب غسل األسطح والمعدات المذكورة بالماء الحار ثم تعقيمها في محلول مطهر 

تغسل . يتكون من ملعقة شاي من محلول الكلور محضرة في ربع جالون من الماء
. المعدات بعد تطهيرها بالماء لتخليصها من آثار الكلور

استخدم لوحات تقطيع نظيفة لتقطيع الخضروات . ال تترك مجاال للتلوث العرضي
يفضل الفصل في لوحات التقطيع بحيث تستخدم لوحة . والفاكهة التي تؤكل طازجة

منفصلة للحوم والدواجن واألسماك غير المطهية ولوحة أخرى لألغذية التي يتم 
انتبه لتنظيف لوحات التقطيع التي المست مواد غذائية قد . تناولها بدون طهي

هل تؤدي عملية غسيل الخضروات والفاكهة إلى إزالة بقايا المبيدات عنها؟70

يمكن تقليل بل . تعتبر عملية غسيل الخضروات والفاكهة قبل األكل عادة صحية
وإزالة بقايا المبيدات أحيانا من الخضروات والفاكهة الطازجة بإتباع اإلرشادات 

: التالية

أغسل الخضروات والفاكهة باستخدام كمية كبيرة من الماء البارد أو الدافئ مع 
. استخدام فرشة عند اللزوم ويجب عدم استخدام الصابون

.قم بإزالة األوراق الخارجية كما في حالة الخس

كيف يعمل فرن الميكروويف؟71

الميكروويف هي موجات راديو ذات ترددات عالية تتجه إلى األمام والخلف 
خالل هذه العملية تدفع بجزيئات .  بليون دورة في الثانية2بترددات تصل الى 

. معينة للحركة ومن ثم ترتفع درجة حرارة المادة الغذائية نتيجة لحركة جزيئاتها
تدخل موجات الميكروويف للغذاء من الخارج وتتخلل إلى عمق المادة الغذائية 

ومن ثم تقوم بتسخين الطعام أو طهيه خالل حركتها بالغذاء

صفحة االنترنت الخاصة بإدارة الغذاء والدواء األمريكية:المراجع المستخدمة

http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/advice.html
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ما هي أضرار تعبئة المواد الغذائية في العبوات البالستيكية؟72

تفيد كافة التقارير العالمية حول الصحة العامة أنه في حال تخزين المادة الغذائية 
المعبئة في العبوات البالستيكية في غير الظروف الصحية المخصصة لها مثل 

التخزين في درجة حرارة عالية لفترات طويلة تفوق الفترات المحددة لها، وكذلك 
عند إعادة استخدام العبوات البالستيكية في تعبئة المواد الغذائية، وأيضًا في حال 
استخدام عبوات بالستيكية مختلفة عن طبيعة المادة المخصصة لها فإنه ونتيجة 
لألسباب السابقة، قد ينتج هجرة بعض المواد البالستيكية إلى المادة الغذائية كما 

يمكن أن ينتج عنها تشوه للشكل الخارجي للعبوة إذ أن تخزين المنتجات في 
درجات الحرارة العالية يمكن أن يؤثر على مظهر العبوة مما يمكن للمستهلك من 
التنبؤ بان المنتج قد تعرض لظروف غير صحية وما إلى ذلك من تأثيرات غير 

.آمنة لالستخدام البشري

وعندما تتعرض األغذية للتلف أو الفساد الناشئ من عدة مسببات من بينها التلوث 
الكيميائي أو الميكروبي فقد يظهر ذلك في حال تغيرت الخواص العضوية الحسية 
للمنتج أو مظهر العبوة وقد ال يظهر في حال لم تتغير الخواص العضوية الحسية 

عوامل الجودة “للمنتج ولم يتغير مظهر العبوة، وفي هذه الحالة التي يطلق عليها 
يكون الدور الرئيسي لطرق تحليل األغذية لرصد الملوثات ومن ثم حماية ” الخفية

.المستهلك

وقد وضع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضوابط لتعبئة األغذية والمشروبات في 
المواد البالستيكية تتمثل في عدم إعادة استخدام العبوات البالستيكية في تعبئة 
المواد الغذائية، والتحكم في درجة حرارة المادة الغذائية قبل تعبئتها في المادة 

البالستيكية، واستخدام العبوات البالستيكية المناسبة لطبيعة المادة الغذائية، وعدم 
استخدام األكواب واألطباق البالستيكية من نوع البوليستيرين الصلب في التعامل 

مع األطعمة والمشروبات الساخنة وتدوين رمز ورقم المادة البالستيكية أسفل 
.العبوة لمعرفة نوعية المادة البالستيكية المالئمة لطبيعة المادة الغذائية

كما حدد أيضًا مجموعة من االشتراطات الصحية الواجب توافرها في العبوات 

هل تغليف الخبز بأكياس بالستيكية خطر على الصحة؟73

صحيح هناك تأثيرات لتعبئة أو تغليف الخبز في أكياس من النايلون أو البالستيك 
والمشكلة تظهر أكثر في الخبز المنتج يدويًا وتتمثل في خطورة تفاعل المادة 

الغذائية مع المواد المكونة ألكياس النايلون أو البالستيك في وسط شديد الحرارة 
والرطوبة، أما في المخابز األوتوماتيكية فإنه ال توجد أية مخاطر صحية من وضع 

أرغفة الخبز في األكياس العادية، نظرًا ألن الرغيف يكون قد مر بالعديد من 
.المراحل التي تقلل من حرارته قبل تغليفه

هل يمكن أن أصاب بمرض أنفلونزا الطيور نتيجة لتناول منتجات الدواجن 74
المصابة بالمرض؟

المنشورة على  (FAQ)وفقا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء األمريكية ضمن
فانه ال توجد أدلة تؤكد حدوث إصابة بمرض . صفحة االنترنت الخاصة بها

انفلونزا الطيور ناشئة عن تناول بيض تم طهيه جيدا أو لتناول منتجات دواجن 
أن عملية طبخ الطعام تحت . أخرى مطهية أعدت من طيور مصابة بالمرض

تقضي على الفيروس المسبب  ( درجة مئوي74 ) فهرنهايت 165درجة حرارة 
. لمرض انفلونزا الطيور في حالة وجوده

وفقا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء األمريكية فان الحاالت التي أصيبت بالمرض 
في بعض الدول اآلسيوية جاءت اإلصابة نتيجة االحتكاك المباشر بطيور حية 

عليه يرجح العلماء االحتكاك المباشر بالطيور الحية المصابة . مصابة بالمرض
.كمدخل مباشر لإلصابة بالمرض على تناول غذاء تم إنتاجه من طيور مصابة

هل يشكل تناول البيض غير المطهي خطورة على الصحة؟75

ال ينصح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتناول البيض غير المطهي أو الذي لم يتم 
ينصح الجهاز بعدم تذوق المنتجات التي يدخل في إعدادها . طهيه بصورة جيدة

: البيض غير المطهي أو المطهي بدرجة غير كافية مثل
عجينة المخبوزات قبل خبزها 

اآليسكريم المعد بالمنزل 
المايونيز المعدة بالمنزل

(حلوى من القشدة المخفوق )الموسية 
غير أن األصناف التجارية تعتبر آمنة ألنها تعد باستخدام بيض تمت معالجته 

.حراريا

76
كيف نحمي أنفسنا من اإلصابة بمرض أنفلونزا الطيور خالل تداول منتجات 

الدواجن؟

يمكن للمستهلك أن يلعب دورا أساسيا في منع اإلصابة بانفلونزا الطيور وخالفها 
: من األمراض المنقولة عن طريق الغذاء بإتباع اإلرشادات التالية

أغسل يديك بالماء والصابون بعد مالمسة البيض أو منتجات الدواجن غير المطهية 
. إلزالة الفيروس أو أي ميكروب آخر في حالة وجوده

أغسل بالماء الدافئ والصابون أسطح المطبخ المالمسة للبيض الخام أو منتجات 
الدواجن غير المطهية وكذلك كافة األسطح األخري المالمسة لهذه المنتجات مثل 

انتقال الفيروس أو  )لوحة التقطيع وأواني المطبخ لمنع التلوث العرضي·  السكين،
. (الميكروبات األخرى

أطبخ األغذية المحتوية على . أتبع التوصيات المتعلقه بمدة الطهي الخاصة بالبيض
يطهي البيض على درجة حرارة . البيض حتي يصبح البياض والصفار متماسكا

مع العلم بأن التبريد والتجميد ال يقضي على فيروس انفلونزا .  درجة مئوية160
.الطيور

ما هي درجة الحرارة المثلى للثالجة؟77

 ( درجة مئوي5 ) درجة فهرنهايت 41يجب أن نبقي الثالجة على درجة حرارة 
هذه الدرجات المنخفضة تبطئ نمو معظم أنواع البكتريا غير أنها ال تقتلها . أو أقل

و كلما قل عدد الميكروبات الملوثة للغذاء كلما قلت درجة . وإنما تمنع تكاثرها
. اإلصابة باألمراض الناجمة عن التلوث الميكروبي للغذاء

أو أقل يوقف  ( درجة مئوي18 - )وأعلم أن التجميد على حرارة صفر فهرنهايت 
.نمو البكتريا ولكنه ال يقتل البكتريا الموجودة على الغذاء
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ما هي الطريقة المثلي إلذابة اللحوم المجمدة؟78

يجب توخي الحرص عند إذابة الثلج عن األغذية المجمدة ألن ترك الغذاء لكي 
أن أفضل . يذوب خارج الثالجة قد تؤدي لمضاعفة أعداد البكتريا التي قد يحملها

الطرق لإلذابة تكون بترك الغذاء على درجة حرارة الثالجة لمدة كافية تسمح 
يراعي في اللحوم المجمدة أن تترك لتذوب داخل إناء يوضع في أسفل . بإذابة الثلج

موقع بالثالجة لمنع قطرات الدم من أن تتساقط على األغذية التي تؤكل بدون طهي 
.ومن ثم تالفي تلوث الغذاء

كم من الزمن يمكن ترك الطعام خارج الثالجة دون أو يتعرض للفساد؟79

ال تتناول أو . األغذية الساخنة يجب تبريدها خالل ساعتين بعد االنتهاء من إعدادها
. تتذوق الطعام المتروك خارج الثالجة ألكثر من ساعتين

 أيام إذا وضع داخل الثالجة 5-2يمكن االحتفاظ بالطعام المطبوخ لمدة تتراوح بين 
ويستحسن وضع بطاقة على الغذاء تحدد تاريخ وضعه بالثالجة لمعرفة مدة 

عندما تشك في صالحية الطعام .البد من تسخين الطعام جيدا قبل تناوله. التخزين
فإننا ننصحك بالتخلص منه ألن المشكالت الصحية التي قد تنجم عن تناوله تكلفتها 

.تفوق كثيرا القيمة المادية للطعام

هل لنا أن نتعرف على كيفية منع األمراض الناجمة عن الغذاء من خالل 80
إتباع اإلرشادات الخاصة بكيفية التعامل مع األغذية؟

ال تتناول أو . األغذية الساخنة يجب تبريدها خالل ساعتين بعد االنتهاء من إعدادها
. تتذوق الطعام الذي تم ترك خارج الثالجة ألكثر من ساعتين

 أيام إذا وضع داخل الثالجة 5-2يمكن االحتفاظ بالطعام المطبوخ لمدة تتراوح بين 
ويستحسن وضع بطاقة على الغذاء تحدد تاريخ وضعه بالثالجة لمعرفة مدة 

عندما تشك في صالحية طعام .البد من تسخين الطعام جيدا قبل تناوله. التخزين
فإننا ننصحك بالتخلص منه ألن المشكالت الصحية التي قد تنجم عن تناوله تكلفتها 

. تفوق كثيرا القيمة المادية للطعام
هل لنا أن نتعرف على كيفية منع األمراض الناجمة عن الغذاء من خالل إتباع 

اإلرشادات الخاصة بالتخزين السليم؟ 

القاعدة األساسية لتخزين الغذاء في المنزل هي أن تقوم بتخزين األغذية سريعة 
. التلف بأسرع ما يمكن

 ( درجة مئويه5 ) درجة فهرنهايت 40 يجب أن تكون الثالجة على درجة حرارة 
. ( درجه مئويه18-)والمجمده على درجة حرارة صفر فهرنهايت 

البد من قياس درجة حرارة الثالجة والمجمده باستخدام مقياس درجة الحرارة  
. والتأكد من انها تعمل على الدرجات المذكورة أعاله

اللحوم والدواجن غير المجمدة يمكن حفظها مبردة بالثالجة لمدة يوم أو يومان مع 
مراعاة تغليفها بالبالستيك وعدم السماح لقطرات منها بالنزول على األغذية 

. األخرى الموضوعة بجانبها لمنع التلوث
قبل تجميد الطعام البد من إغالقه إغالقا محكما وذلك ألن الهواء بداخل المجمده 

بقايا الطعام المخزنة بالثالجة يجب . يمكن أن يحدث تغيرات غير مرغوبة بالغذاء
. أن توضع في وعاء مغلق

على أن ,يجب مراعاة تخزين البيض داخل عبوتة االصليه التي تم تغليفه بها
يوضع داخل الثالجة وليس في باب الثالجة حيث أن درجة الحرارة بالباب تكون 

. أعلى نسبيا
وإخراجها عند البدء في ·  منتجات األسماك يجب حفظها مبردة أو بالمجامده،

هل يعتبر الغذاء المخزن بالفريزر لفترة طويلة من الزمن آمن وسليم عند 81
تناوله؟

الغذاء الذي تم تداوله وتخزينه بالمجامده بصورة صحيحة يعتبر غذاًء سليمًا وآمنًا، 
غير أن جودته قد تتأثر نتيجة للتخزين الطويل حيث تتغير صفات القوام فيصبح 
أكثر طراوة من ذي قبل كذلك تتغير الرائحة والنكهة واللون ومحتوى الغذاء من 

السوائل أو العصير

82
هل هنالك أي متطلب بخصوص تحديد حد أدنى لمساحة المنشأة ولماذا لم 

يتم طلب تحديد المساحات ؟

ال يوجد متطلب للحد األدنى ، تم عمل مقارنة معيارية دولية وتم التوصل إلى أن 
تكون المساحة مالئمة لحجم النشاط و نوعه وأن يسمح لعمليات الصيانة 

والتنظيف، على أن تكون المساحة كافية للعمل و تؤمن حرية الحركة ومنع 
التكدس، و يؤخذ بعين االعتبار أهمية أن يكون المسار التدفقي للعمل مالئما بحيث 

.يسمح بأداء العمليات بشكل صحي
.(6)من النظام رقم  (13)راجع المادة 

بإستخدام غطاء  (الرز والحبوب)هل يسمح لسيارات نقل األغذية الجافة مثل 83
بالستيكي أو قماش؟

يجب أن ال يشكل الغطاء أي مصدر من مصادر التلوث للمادة الغذائية وأن يحافظ 
.(6)على درجات الحرارة المطلوبة حسب أحكام النظام رقم

.مسؤولية المنشأة الغذائيةمن المسؤول عن سالمة األغذية التي يتم نقلها لغايات خدمة التوصيل؟84

85
 ( سنوات3كل )هل تعتمد الشهادات الصحية االخاصة بالفحص لإلقامة 

لمتداولي األغذية؟

استخراج شهادات صحية لمتداولي األغذية ، لكن يجب  (6)ال يتطلب النظام رقم 
على مسؤول المنشاة الغذائية التأكد من أن متداولي الغذاء الئقين طبيًا للعمل في 
المنشاة مع احتفاظه بسجالت غياب خاصة بالعاملين المصابين أو الحاملين ألية 

:أمراض قد تشكل خطرا على سالمة الغذاء باإلضافة إلى
اإلبالغ الفوري عن أية أعراض قد تنشأ نتيجة إصابتهم أو حملهم ألية أمراض - 

قد تشكل خطرا على سالمة الغذاء، كما يلتزموا بمنعهم من استئناف عملهم ما لم 
ساعة من تاريخ توقف أعراض األمراض أو  (48)يتم إجراء فحص طبي بعد 

. األعراض المنصوص عنها في الفقرة التالية
بخلوهم من اإلصابة بأحد األمراض المعوية المعدية، السل، االلتهابات الجلدية -  

أو التقرحات أو الجروح  في األجزاء المكشوفة من الجسم، ومن أية إفرازات من 
العيون أو األذن أو األنف  أو الفم  ومن أي تقرح حاد  في الحلق ناتج عن 

.المكورات العقدية، شامال أعراض اليرقان واإلسهال والقيء والحمى
.(6)من النظام رقم  (6)راجع المادة 
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الرقابة قطاع-  المعرفة سجل

هل يتطلب النظام وجوب اصدار الشهادات الصحية لمتداولي األغذية وهل 86
هناك أي فحوصات طبية محددة؟

استخراج شهادات صحية لمتداولين األغذية ، لكن يجب  (6)ال يتطلب النظام رقم 
على مسئول المنشاة الغذائية التأكد من أن متداولين الغذاء الئقين طبيا للعمل في 
المنشاة مع احتفاظه بسجالت غياب خاصة بالعاملين المصابين أو الحاملين ألية 

:أمراض قد تشكل خطرا على سالمة الغذاء باإلضافة إلى
اإلبالغ الفوري عن أية أعراض قد تنشأ نتيجة إصابتهم أو حملهم ألية أمراض - 

قد تشكل خطرا على سالمة الغذاء، كما يلتزموا بمنعهم من استئناف عملهم ما لم 
ساعة من تاريخ توقف أعراض األمراض أو  (48)يتم إجراء فحص طبي بعد 

. األعراض المنصوص عنها في الفقرة التالية
بخلوهم من اإلصابة بأحد األمراض المعوية المعدية، السل، االلتهابات الجلدية -  

أو التقرحات أو الجروح  في األجزاء المكشوفة من الجسم، ومن أية إفرازات من 
العيون أو األذن أو األنف  أو الفم  ومن أي تقرح حاد  في الحلق ناتج عن 

.المكورات العقدية، شامال أعراض اليرقان واإلسهال والقيء والحمى
.(6)من النظام رقم  (6)راجع المادة 

وهل هناك " كيف يمكن للمفتش التأكد من أن متداولي الغذاء الئقين طبيًا87
وثائق مطلوبة الثبات ؟

من  (ج)الفقرة  (6)من خالل التأكد من غياب األعراض المذكورة في المادة رقم 
باإلضافة إلى االطالع على سجالت العاملين المصابين أو  (6)النظام رقم 

.الحاملين ألية أمراض قد تشكل خطرا على سالمة الغذاء

هل يسمح بتخزين األغذية فوق الثالجة؟88

ال يسمح لكون هذه األغذية ال تسمح للثالجة بإجراء عمليات التنظيف و الصيانة 
الدورية باإلضافة إلى ضرورة تخزين الغذاء في أماكن مناسبة بعيدة عن مصادر 

من  (58)، (22)راجع المواد . التلوث ومناسبة لمتطلبات حرارة تخزين المادة
.(6)النظام 

هل هناك أي متطلبات تفصيلية بخصوص نسب التهوية وشدة اإلضاءة؟89
يراعى بأن تكون التهوية جيدة و ال تسمح بتلوث المادة الغذائية أما تفاصيل 

اإلضاءة فهي حسب المرحلة من التداول للمادة الغذائية وسيتم تحديد هذه 
.المتطلبات في أدلة الممارسة

هل هناك أية وسائل ملزمة بالنظام تتعلق بإذابة األغذية المجمدة ؟90

ال، لم يتم تحديد الطريقة وإنما يجب أن تتم عمليات إذابة الغذاء بطريقة تقلل من 
مخاطر نمو األحياء الدقيقة الممرضة أو تكوين السموم في الغذاء،  وذلك 

.بتعريضه لدرجات حرارة ال تسبب في إحداث مخاطر صحية
.(6)من النظام رقم  (33)راجع المادة 

91
وهل  ( Food Grade )هل يتطلب النظام أن تكون األسطح والجدران 

يعتبر استخدام الزجاج على الجدران آمنًا؟

،  (Food Grade)ال يتطلب النظام أن تكون األسطح والجدران من رتبة غذائية
 Food)وإنما يشترط أن تكون المواد المالمسة لألغذية من رتبة غذائية 

Grade)  وال مانع من استخدام الزجاج على الجدران إذا قام باستيفاء الشروط ،
، مع األخذ بعين (6)من النظام رقم  (45)واألحكام الخاصة بالجدران للمادة 

االعتبار إن يكون من نوعية يستطيع تحمل درجات الحرارة و ال يشكل مصدر 
خطر على سالمة األغذية و يوفر بيئة مناسبة للحفاظ على متطلبات درجة 

.الحرارة المناسبة  لمناطق تداول الغذاء

نعم، يستخدم لكن يحتاج إلى تقييم المدة الزمنية للتأكد من تحقيق التنظيف الفعال، هل يمكن استخدام الملح كمطهر لألسطح المالمسة للغذاء؟92
.ويجب أن يكون الملح من رتبة غذائية و يعمل كمادة مثبطة للبكتريا

ما هي درجات الحرارة والرطوبة الالزمة لمناطق تداول الغذاء؟93

يشمل التداول مراحل مختلفة من إنتاج أو تصنيع أو تحضير أو معالجة أو تعبئة أو 
تغليف أو تجهيز أو تخزين أو نقل أو وتوزيع أو بيع أو حيازة للمواد الغذائية 

 وعليه تختلف 2008لسنة  (2)حسب تعريف التداول في قانون الغذاء رقم 
متطلبات الحرارة والرطوبة حسب الموقع من السلسلة الغذائية، لكن يجب توفير 

ظروف تحكم بدرجة الحرارة والرطوبة ذات قدرة كافية، حيثما كان ذلك 
ضروريا، إضافة إلى توفير أجهزة التحكم بالرطوبة والحرارة ، عند الضرورة، 

أو أية معايير أخرى قد يحتمل أن يكون لها تأثير ضار على سالمة الغذاء 
وصالحيته

.(6)من النظام رقم  (23)،  (13)راجع المادة 

94
ما هو دور الجهاز فيما يتعلق بتنظيم مواقع األنشطة الغذائية داخل مختلف 

...المناطق وباألخص السكن
 في شأن الغذاء في امارة 2008لسنة  (2)الرجاء مراجعة المادة رقم القانون رقم 

.أبو ظبي

هل هناك أي متطلبات تفصيلية بخصوص مواصفات غرفة النفايات؟95

بتحديد الخطوط العامة لغرفة النفايات من ناحية الموقع و  (6)قام النظام رقم 
الفصل و عملية التنظيف، اما المواصفات الفنية لغرفة النفايات فالجهة المسئولة 

.هي مركز إدارة النفايات أبوظبي
.(6)من النظام رقم  (98)راجع المادة 

ما هي أنسب المواقع لوضع حاوية النفايات في مناطق تداول الغذاء، وهل 96
يسمح باستخدام حاوية النفايات المكشوفة؟

انسب موقع عندما تلبي حاجة متداول األغذية لها بحيث يمكنه التخلص من 
.النفايات وإزالة الحاوية بشكل منتظم وال يسمح بتلوث األغذية

.ال يسمح بالحاويات المكشوفة ويشترط أن تكون الحاوية قابلة لإلغالق-  
.(6)من النظام رقم  (95)، (97)، (98)راجع المواد 

في مناطق الطبخ؟" هل يوجد حد أدنى الرتفاع السقف وخصوصًا97
لم يتم تحديد الحد األدنى ولكن يجب أن تصل إلى ارتفاع مناسب وتكون سهلة 

.التنظيف والتطهير
.(6)من النظام رقم (45)راجع المادة 

2017 إبريل-  األول اإلصدار الرقابة-  شيوعًا األكثر األسئلة 8


