اﻷﺧﺘﺎم واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮردة
Food stamps and labels for
local and imported meats
ﻣﻘﺎﻣﯽ اور درآﻣﺪ ﺷﺪہ ﮔﻮﺷﺖ
ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﮩﺮﯾﮟ اور ﻟﯿﺒﻠﺰ

ﺗﺤﺮص ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮردة ،وﻳﻌﻤﻞ ﻣﻔﺘﺸﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ:
• ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺷﻬﺎدة اﻟﺬﺑﺢ اﻟﺤﻼل.
• ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﺘﺒﻊ واﺳﺘﺮداد اﻟﻠﺤﻮم ﻣﻦ اﺳﻮاق ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت
ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ادﻣﻲ.
• اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﺤﻮم وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺤﺴﻲ وﺟﻤﻊ
اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ.
• ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﻤﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﺤﻮم.
• اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻠﺤﻮم ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﺤﻮم أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ.
• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻮع اﻟﻠﺤﻮم وﻣﺼﺪرﻫﺎ
وﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.
وﺗﺤﺮص اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺬﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺧﺘﺎم واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻃﻠﺐ رؤﻳﺔ اﻟﺨﺘﻢ واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻮب اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻓﺘﻌﻠﻖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻮب اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ أو ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أو
اﻟﺨﺎرج ،وﺗﺼﻌﺐ رؤﻳﺔ اﻟﺨﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻮم ،وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻮن ﻋﺮض اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﻮع اﻟﻠﺤﻢ
وﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﺎÁﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻮم
اﻟﻤﺘﺒﻠﺔ.
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻏﺬﻳﺔ
ﻛﺘﻐﻴﻴﺮ أو إﺧﻔﺎء ﻣﺼﺪر اﻟﻠﺤﻮم أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ أو ﻧﺰع اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.

ﺗﻬﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻀﺮورة
اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ  800555ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﺎوى أو
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﻠﺤﻮم ﻓﻲ اﺳﻮاق.

أﻣﺎﻛﻦ وﺿﻊ اﻷﺧﺘﺎم واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:

 .1اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة )إﺑﻞ ،أﺑﻘﺎر(
ﺗﺤﺮص اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺬﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ ﺧﺘﻢ اﻟﺬﺑﺢ اﻟﻤﺤﻠﻲ أزرق اﻟﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬ
أو ﻛﺘﻒ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﻮع اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ وﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

 .2اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة
)أﻏﻨﺎم ،ﻣﺎﻋﺰ(

ﺗﺤﺮص اﻟﻤﺴﺎﻟﺦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺬﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ ﺧﺘﻢ اﻟﺬﺑﺢ اﻟﻤﺤﻠﻲ أزرق اﻟﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬ
اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﻮع اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮردة

ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮردة
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻗﻮب اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ أو ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ
اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج.

اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت
ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻮم

ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻠﺤﻮم
وﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﺘﺒﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت
ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻮم

ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻠﺤﻮم
وﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺞ.

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority is keen to
ensure the safety of local and imported meat. ADAFSA
inspectors verify meat safety throughout the food chain to
ensure:
• Availability of health and halal slaughtering certificates.
• Implementation of an effective system to trace and recall
meat from the marketplace when deemed unfit for human
consumption.
• Safety of meat and meat products through organoleptic
examination and periodic collection of samples to ensure
their suitability for human consumption.
• Follow-up in case of food poisoning, and investigation of
complaints submitted against meat establishments.
• Routine inspection of meat transporting vehicles to ensure its
compliance with the requirements while being transported.
• Reduction of fraud practices relating to the type, origin, and
expiry date of meat and meat products.
Commercially approved slaughterhouses are keen to mark
approved local carcasses with a various forms of food stamps
and labels. The consumer has the right to request to see both
food stamps and labels for whole carcasses. They are usually
placed on the shank of the carcass. As for imported carcasses,
the food labels are placed on the shank or inside or outside the
abdominal cavity of the carcass. As for chopped meat that is on
display in meat establishments, it is not possible to see the
stamp; however, you may view the food label placed on the
plates of the chopped meat displays, which shows the type of
meat, its country of origin , expiry date In addition to the product
ingredients of the marinated meat.
There are deterrent penalties for committing commercial fraud
in the food, which may include altering or concealing the source
of the meat, change shelf life, remove, or change the food label.

Abu Dhabi Agriculture and Food Safety Authority calls on the
public to call the toll-free number 800555 in case of complaints
or remarks about the meat in the marketplace.

Places to put meat stamps and food labels on local carcasses:

1. Large local carcasses (camels, cattle)
Approved commercial slaughterhouses
place the blue local slaughter stamp on the
thighs or shoulders of large carcasses,
with the food label indicating the type of
carcass and its expiry date.

2. Small local carcasses (lamb, goats)
Approved commercial slaughterhouses
place the blue local slaughter stamp on the
thighs of small carcasses, with the food
label indicating the type of carcass and its
expiry date.

Food labels on imported carcasses

The food label of imported carcasses is
found on the shank or inside or outside the
abdominal cavity of the carcass.

Chopped meat on display in meat
establishments

The food label encloses the type of meat,
its country of origin and the expiration
date.

Marinated meat

The food label encloses the type of meat,
its country of origin, the expiration date,
and the product ingredients.

ابوظہبی کا ادارہ برائے زراعت و ِ
تحفظ خوراک مقامی اور درآمد شدہ گوشت کا تحفظ یقینی
بنانے کے لیے کوشاں ہے۔  ADAFSAکے معائنہ کار پورے غذائی سلسلے کے دوران
گوشت کے تحفظ کی تصدیق کرتے ہیں تاکہ درج ذیل امور کو یقینی بنایا جائے:
• صحت اور حالل ذبیحہ کی اسناد کی دستیابی۔
• عوام الناس کے استعامل کے لیے غیر موزوں سمجھے جانے پر بازار میں گوشت کی
نشاندہی اور اس کی واپسی کے لیے ایک مؤثر نظام کا نفاذ۔
• حسیاتی معائنے اور میعادی بنیاد پر منونے کی وصولی کے ذریعے گوشت اور گوشت کی
متام مصنوعات کا تحفظ تاکہ انسانی استعامل کے لیے ان کی موزونیت کو یقینی بنایا
جائے۔
• غذائی زہریت )فوڈ پوائزننگ( کی صورت میں فالو اپ ،اور گوشت کے مراکز کے خالف
جمع کردہ شکایات کی تفتیش۔
• گوشت کی ترسیل پر مامور گاڑیوں کا باقاعدگی سے معائنہ کرنا تاکہ یہ ترسیل کے دوران
درکار لوازمات پر پورا اتر سکیں۔
• گوشت اور گوشت کی مصنوعات کی قسم ،پیداواری مقام اور استعامل کی حتمی میعاد
سے متعلقہ دھوکہ دہی کی رسگرمیوں میں کمی۔
تجارتی طور پر منظور شدہ مذبح خانے مقامی سامل ذبیحہ پر مختلف نوعیت کی غذائی
مہریں اور لیبلز رضور چسپاں کرتے ہیں۔ صارف کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پورے
سامل ذبیحہ کے لیے غذائی مہریں اور لیبلز دونوں کو دیکھنے کی درخواست کرے۔ انہیں
عام طور پر ذبیحہ کی ران پر چسپاں کیا جاتا ہے۔ درآمد شدہ سامل ذبیحہ کی صورت میں،
غذائی لیبلز کو ذبیحہ کی ران پر یا پیٹ کے خالی حصے کے اندر یا باہر لگایا جاتا ہے۔
گوشت کے مراکز میں سجائے گئے کٹے ہوئے گوشت کی صورت میں ،مہر دیکھنا ممکن نہیں
ہوتا ،تاہم آپ کٹے ہوئے گوشت کی حامل رکابیوں پر چسپاں غذائی لیبل دیکھ سکتے ہیں جن
پر گوشت کی قسم ،اس کے پیداواری ملک ،استعامل کی حتمی میعاد کے ساتھ ساتھ مسالہ
چڑھائے گئے گوشت کے مصنوعاتی اجزاء درج ہوتے ہیں۔
غذا میں تجارتی دھوکہ دہی کے ارتکاب سے بچاؤ کے لیے سزائیں مقرر ہیں ،دھوکہ دہی کی
ان رسگرمیوں میں گوشت کے ذریعۂ حصول میں تبدیلی کرنا یا اسے چھپانا ،شیلف الئف میں
تبدیلی کرنا ،غذائی لیبل کو ہٹانا یا تبدیل کرنا شامل ہوسکتے ہیں۔

ِ
تحفظ خوراک بازار میں موجود گوشت کے حوالے سے
ابوظہبی کا ادارہ برائے زراعت و
شکایات یا تاثرات کی صورت میں عوام الناس کے لیے ٹول فری منرب  800555پر کال کرنے
کی سہولت پیش کرتا ہے۔

ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻢ ذﺑﯿﺤﮧ ﭘﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﯽ ﻣﮩﺮﯾﮟ اور ﻏﺬاﺋﯽ ﻟﯿﺒﻠﺰ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎت:

 .1بڑے مقامی سامل ذبیحہ )اونٹ ،مویشی(
تجارتی طور پر منظور شدہ مذبح خانے بڑے سامل ذبیحہ
کی رانوں یا شانوں پر نیلے رنگ کی مقامی مہر چسپاں
کرتے ہیں جبکہ غذائی لیبل سامل ذبیحہ کی قسم اور اس
کے استعامل کی حتمی میعاد کی نشاندہی کرتا ہے۔

 .2چھوٹے مقامی سامل ذبیحہ )دنبہ ،بکری(
تجارتی طور پر منظور شدہ مذبح خانے چھوٹے سامل ذبیحہ
کی رانوں پر نیلے رنگ کی مقامی مہر چسپاں کرتے ہیں
جبکہ غذائی لیبل سامل ذبیحہ کی قسم اور اس کے
استعامل کی حتمی میعاد کی نشاندہی کرتا ہے۔

درآﻣﺪ ﺷﺪہ ﺳﺎﻟﻢ ذﺑﯿﺤﮧ ﭘﺮ ﻏﺬاﺋﯽ ﻟﯿﺒﻠﺰ

درآمد شدہ سامل ذبیحہ کا غذائی لیبل ذبیحہ کی ران پر یا
پیٹ کے خالی حصے کے اندر یا باہر کی طرف چسپاں ہوتا
ہے۔

ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮯ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯿﮟ ﺳﺠﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮐﭩﺎ ﮨﻮا
ﮔﻮﺷﺖ

غذائی لیبل پر گوشت کی قسم ،اس کا پیداواری ملک
اور استعامل کی حتمی میعاد درج ہوتی ہے۔

ﻣﺴﺎﻟﮧ ﭼﮍﮬﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮔﻮﺷﺖ

غذائی لیبل پر گوشت کی قسم ،اس کا پیداواری ملک،
استعامل کی حتمی میعاد اور مصنوعاتی اجزاء درج
ہوتے ہیں۔

