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قـــانون رقــم )2( لـ�سـنـة  2008
يف �ساأن �لغذ�ء يف �إمارة �أبو ظبي

نحن خليفة بن ز�يد �آل نهيان، حاكم �أبوظبي.
تنظيم اجلهاز احلكومي يف  باإعادة  ل�سنة 1974  رقم )1(  القانون  االطالع على  بعد   -

اإمارة اأبو ظبي وتعديالته .
-  وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 1971 يف �ساأن املجل�س اال�ست�ساري الوطني وتعـديـالته.
-  وعلى القانون رقم )5( ل�سنة 1998 ب�ســاأن اإ�ســدار التــراخـي�س يف اإمــارة اأبوظـبي.

الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اإن�ساء  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )2( رقم  القانون  وعلى   -
وتعديالته.

يف  والتدليـ�س  الغـ�س  قمع  �ساأن  يف   1979 ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  وعلى   -
املعامالت التجارية.

وعلى القانون االحتادي رقم )5( ل�سنة 1979 يف �ســاأن احلجر الزراعي وتــعـديــالته.  -

وعلى القانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 1979 يف �سـاأن احلجر البيطري وتــعـديــالته.  -
وعلى القانون االحتادي رقم )3( ل�سنة 1987 باإ�سدار قـانون العـقـوبات وتــعـديـالته.  -

التجارية  الوكاالت  تنظيم  ب�ساأن   1981 ل�سنة   )18( رقم  االحتادي  القانون  وعلى   -
وتعديالته .

االإجراءات اجلزائية  قانون  باإ�سدار  ل�سنة 1992  رقم )35(  االحتادي  القانون  وعلى   -
وتعديالته. 

التجارية  العالمات  �ساأن  يف   1992 ل�سنة   )37( رقم  االحتادي  القانون  وعلى   -
وتعديالته.

للموا�سفات  االإمارات  هيئة  باإن�ساء   2001 ل�سنة   )28( رقم  االحتادي  القانون  وعلى   -
واملقايي�س.

وعلى القانون االحتادي رقم ) 1( ل�سنة 2003 باإن�ساء الهيئة االحتادية للجمارك.  -
وعلى القانون االحتادي رقم )24( ل�سنة 2006 يف �ساأن حماية امل�ستهلك.  -

وبناء على ما عر�س على املجل�س التنفيذي وموافقة املجل�س عليه .  -
-  اأ�سدرنا القانون االآتي:
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التعاريف

مادة )1(

على  ال�سياق  يدل  مل  ما  منها  كل  قرين  املبينة  املعاين  التالية،  والعبارات  للكلمات  تكون 
خالف ذلك :

دولة االإمارات العربية املتحدة.الدولــــــــــــــة                   

 اإمارة اأبو ظبي.االإمـــــــــــــارة              

جهاز اأبو ظبي للرقابة الغذائية.اجلهـــــــــــــــاز

جمل�س اإدارة اجلهاز.جمل�س االإدارة

مدير عام اجلهاز. املديــــــــر العام

االآدمي املادة الغذائية لال�ستهالك  خم�س�سة  مادة  من  جزء  اأو  مادة  اأية 
اأو  اأو م�سنعة  كانت خامًا   �سواء   ، ال�سرب  اأو  االأكل  بطريق 
�سبه م�سنعة ، مبا يف ذلك امل�سروبات ومياه ال�سرب ولبان 
امل�سغ، واأية مادة تدخل يف ت�سنيع وحت�سري ومعاجلة املادة 
ومواد  والتبغ  الطبية  االأدوية  ذلك   من  وي�ستثنى  الغذائية، 

التجميل الطبية.

ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتباري العام اأو اخلا�س.ال�سخــــــــــــ�س

كمية املواد الغذائية ال�سادرة من اأو الواردة اإىل االإمارة.االإر�ساليــــــــات

كانت بطاقة املادة الغذائية                 �سواء  و�سفية،  مادة  اأو  عالمة  اأو  اإي�ساح  اأو  بيان  اأي 
اأو  حمفورة  اأو  مل�سقة  اأو  مطبوعة  اأو  م�سورة،  اأو  مكتوبة 
املادة  بعبوة  ثابتًا  ات�سااًل  مت�سلة  اأو  مر�سومة  اأو  مدموغة 
اأو  ملحقة  معلومات  اأو  وثيقة  اأية  اإىل  اإ�سافة  الغذائية، 

مت�سمنة اأو تابعة اأو م�ساحبة للغذاء.

وحت�سريها ال�سل�سلة الغذائية وت�سنيعها  الغذائية  املادة  اإنتاج  مراحل  كافة 
وتخزينها  ونقلها  وجتهيزها  وتغليفها  وتعبئتها  ومعاجلتها 

وتوزيعها وتقدميها وبيعها للم�ستهلك.

اأو متحرك يتم تداول املن�ســـــــــــــــــاأة                  اأو مرفق ثابت  اأو م�سنع  اأية موؤ�س�سة 
املادة الغذائية فيه يف اأي من مراحل ال�سل�سلة الغذائية. 

ن�ساط املرخـــــــــ�س له اأي  املفعول ملمار�سة  �سارية  لديه رخ�سة  كل �سخ�س 
يتعلق بتداول املادة الغذائية.

م�سوؤول املن�ساأة 
الغذائية

له  املرخ�س  من  قانونًا  املفو�س  اأو  له  املرخ�س  ال�سخ�س 
واللوائح  القانون  هذا  اأحكام  بتنفيذ  االلتزام  عن  وامل�سئول 
حتت  تقع  التي  املن�ساأة  يف  مبوجبه  ال�سادرة  والقرارات 

م�سئوليته.

اإنتاج املادة الغذائية اأو ت�سنيعها اأو حت�سريها اأو معاجلتها التــــــــــــــــداول
اأو  حيازتها  اأو  نقلها  اأو  جتهيزها  اأو  تغليفها  اأو  تعبئتها  اأو 
تخزينها اأو توزيعها اأو تقدميها اأو بيعها اأو التربع بها لغر�س 

اال�ستهالك االآدمي.
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املادة الغذائية 
ال�سارة بال�سحة

املادة التي حتتوي على خماطر خالل اأية مرحلة من مراحل 
تداولها جتعلها غري مطابقة للموا�سفات القيا�سية ، وقد توؤثر 

�سلبًا على �سحة االإن�سان، �سواء كانت حملية اأو م�ستوردة. 

املادة الغذائية  
املغ�سو�سة 

بهدف  مواد  االأ�سلية  ملكوناتها  ي�ساف  التي  الغذائية  املادة 
انتزاع  يتم  التي  اأو  الغذائية،  وقيمتها  جودتها  من  التقليل 
بع�س حمتوياتها الغنية بقيمتها الغذائية، دون االإف�ساح عن 

ذلك يف بطاقة املادة الغذائية. 

درجة متيز املادة الغذائية اأو خ�سائ�سها وميزاتها الكافية اجلــــــــــــــــــودة                      
لتلبية حاجة امل�ستهلك لها ورغبته فيها، اأو جعلها مقبولًة له، 

اأو التي حتقق متطلبات املوا�سفات القيا�سية. 

اأو ت�سريفها ب�سورة االإعـــــــــــــــــالن بيعها  بق�سد  الغذائية  للمادة  الرتويج 
اأو  اأو م�سموعًا  �سواء كان مقروءًا  اأو غري مبا�سرة،  مبا�سرة 

مرئيًا اأو خالفه.

�سالمـــــــــة املادة 
الغذائية

ال�سحة  حلماية  املتخذة  ال�سحية  والتدابري  االإجراءات 
العامة من املخاطر املحتملة يف املادة الغذائية. 

نظم �سالمة املادة 
الغذائية 

م�سبقًا  التعرف  بهدف  ومنتظمة  علمية  اأ�ساليب  اأو  طرق   :
على م�سادر اخلطر، وتقييمها واتخاذ تدابري للرقابة عليها 

ل�سمان �سالمة املادة الغذائية.

الفح�س املنتظم للتحقق من االلتزام بال�سروط واملتطلبات التدقيــــــــــــــــق
الواردة يف نظم �سالمة املادة الغذائية .

تعقب ومتابعة حركة املادة الغذائية – مبا فيها املواد االأولية-  التتبــــع 
خالل كافة مراحل تداولها �سمن ال�سل�سلة الغذائية.

�سحب املادة الغذائية من االأ�سواق يف حال ثبوث عدم �سالمة اال�سـرتداد 
االت�سال  يت�سمن  وقد  االآدمي،  لال�ستهالك  الغذائية  املادة 

مع امل�ستهلكني.

املادة التدابري ال�سحيـة  �سالمة  ل�سمان  �سرورية  وقائية  اأو  روتينية  اإجراءات 
مراحل  االآدمي يف جميع  لال�ستهالك  و�سالحيتها  الغذائية 

ال�سل�سلة الغذائية. 

ممار�سات الت�سنيع 
اجليد

املواد  اإنتاج  يف  واجلودة  ال�سالمة  �سمان  معايري  توافق 
واللوائح  القيا�سية  واملوا�سفات  املمار�سة  اأدلة  مع  الغذائية، 
�سالمة  ل�سمان  القانون  هذا  مبوجب  ال�سادرة  والقرارات 

املادة الغذائية وجودتها. 

املادة م�سدر اخلطـــــــر يف  موجود  فيزيائي  اأو  كيميائي  اأو  بيولوجي  عامل 
�سلبًا  يوؤثر  وقد  ومكوناتها،  عنا�سرها  اأحد  يف  اأو  الغذائية  

على �سحة االإن�سان.

احتمال حدوث اآثار �سلبية ومدى تاأثريها على �سحة االإن�سان املخاطر
نتيجة التعر�س مل�سدر اخلطر يف املادة الغذائية.

املعايري االإلزامية املعتمدة من الدولة اأو تلك املعايري املعتمدة املوا�سفات القيا�سية
خليجيًا اأو اإقليميًا اأو دوليًا للمواد الغذائية من حيث خوا�سها 
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومكوناتها، ودرجة نقائها 

واحلدود امل�سموح بها لل�سوائب واملواد امل�سافة.
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الباب األول
أحكام عامة

مادة )2(

اجلهاز هو اجلهة املخت�سة بالرقابة على املواد الغذائية يف كافة مراحل تداولها وذلك 
بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف الدولة واالإمارة،  وعلى نحــــو يحقق االآتي:- 

حماية �سحة امل�ستهلك من اأية خماطر �سحية ناجمة عن تناوله مواد غذائية   .1
غري مطابقة للموا�سفات. 

تنظيم اأن�سطة تداول املادة الغذائية، خالل كافة مراحل ال�سل�سلة الغذائية   .2
ال�سادرة  واللوائح  واال�سرتاطات  القيا�سية  للموا�سفات  مطابقتها  و�سمان 

من اجلهاز. 
يف  توعيته  يف  وامل�ساهمة  باالإمارة،  الرقابة  اأنظمة  يف  امل�ستهلك  ثقة  زيادة   .3

�سئون املادة الغذائية، مبا ميكّنه من اتخاذ القرار ال�سليم.
و�سع االأطر الفنية والت�سريعات الالزمة لتنظيم جتارة االأغذية وزيادة كفاءة   .4

قطاع �سناعة وجتارة املواد الغذائية مبا يدعم االقت�ساد الوطني.
مادة )3(

يحظر تداول املادة الغذائية يف االإمارة قبل احل�سول على ترخي�س ملمار�سة هذا العمل، 
وفقًا لالئحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة )4(

يلتزم املرخ�س له مبا ي�سدره اجلهاز من نظم ولوائح و قرارات و تعاميم  يف جمال ت�سجيل 
املادة الغذائية املتداولة.

الرقابة على املادة 
الغذائية

حماية  بغر�س  اجلهاز،  قبل  من  اإلزامي  تنظيمي  ن�ساط 
وتداولها  الغذائية  املادة  وجودة  �سالمة  و�سمان  امل�ستهلك 

وفقًا للوائح والقرارات املعتمدة لدى اجلهاز.

اأية مادة ال تعترب غذاء اأو جزءًا من مكوناته يف حد ذاتها، امل�ساف الغذائــــي
اأم ال، وت�ساف ق�سدًا للغذاء  اأكانت لها قيمة غذائية  �سواء 
لغايات تقنية، وينتج اأو يتوقع اأن ينتج من اإ�سافتها ب�سورة 
منتجها  اأو  املادة  هذه  ت�سبح  اأن  مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة 
يف  توؤثر  اأو  الغذائية  املادة  مكونات  من  جزءًا  اجلانبي 

خ�سائ�سها.

حلاجته امل�ستهـــــــــــــــلك اإ�سباعا  الغذائية  املادة  ي�ستخدم  الذي  ال�سخ�س 
ال�سخ�سية اأو حاجات االآخرين.

ال�سخ�س الذي يتمتع ب�سفة ماأمور ال�سبط الق�سائي مبوجب املوظف املخت�س
اأحكام هذا القانون. 

�سالحية املادة 
الغذائية

ومقبولة  �سليمة  الغذائية  املادة  فيها  تكون  التي  احلالة 
لال�ستهالك االآدمي اأو ح�سب الغاية التي اأعدت لها و حتقق 

متطلبات جودة و�سالمة املادة الغذائية.

حتديد املخاطر يف املادة الغذائية ا�ستنادًا اإىل اأ�س�س علمية حتليل املخاطـــــر
وو�سع التدابري الالزمة الإدارتها، وتتاألف من ثالثة عنا�سر: 

تقييم املخاطر واإدارتها واالإبالغ عنها .
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مادة )8(

يحظر اإتيان االأعمال االآتية :
ب�سحة  ة   �سار  اأو  فا�سدة  غذائية   مواد  تداول  اأو  الغذائية  املواد  غ�س   .1

امل�ستهلك.
تداول غذاء يحتوي �سمن مكوناته على حلوم اخلنزير اأو م�ستقاته، اأو اأية   .2

مواد كحولية بدون اإذن م�سبق.
اإزالة اأو تغيري اأو التدخل باأية طريقة كانت - بدون اإذن كتابي من اجلهاز -   .3

الأية مادة غذائية مت التحفظ عليها.

مادة )5(

ال�سحية  اللياقة  �سمان  الغذائية،  املادة  تتداول  التي  واملن�ساآت  املوؤ�س�سات  على  يتعني 
وفقا  املهنية،  ال�سحية  البطاقة  على  واحل�سول  لديها،  الغذائية  املادة  متداويل  لكافة 

للقواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية ال�سادرة يف هذا ال�ساأن .
مادة )6(

- يجب على م�سئول املن�ساأة الغذائية ما ياأتي:
تتبع املواد الغذائية املتداولة يف االإمارة والتعرف على اأماكن توزيعها.  .1

التاأكد من دقة تو�سيم املادة الغذائية يف االأ�سواق لت�سهيل عملية تتبعها.  .2
ا�سرتداد املادة الغذائية حال ثبوت عدم �سالحيتها لال�ستهالك االآدمي.  .3

- ي�سدر اجلهاز القواعد التي حتكم عمليات ا�سرتداد املواد الغذائية مبا ي�سمن �سحة 
امل�ستهلك.

مادة )7(

يلتزم م�سئول املن�ساأة الغذائية ب�سمان �سالمة وجودة املادة الغذائية املعّدة لال�ستهالك 
االآدمي، كما يعد م�سئواًل م�سئولية مدنية عن اأعمال تابعيه ووكالئه وم�ستخدميه، وذلك 
على النحو املبني يف هذا القانون واللوائح والقرارات والتعاميم ال�سادرة مبوجبه، وعليه 

ب�سفه خا�ســة ما ياأتي :
توفري ال�سجالت املوثقة التي تطلب منه والتي تعك�س التزامه بهذا القانون،   .1

واللوائح والقرارات ذات العالقة. 
باأية  وااللتزام  الغذاء،  و�سالمة  �سحة  جمال  يف  باملن�ساأة  العاملني  تدريب   .2

برامج تدريبية ت�سدر من اجلهاز.
اإبالغ اجلهاز عن اأية مادة غذائية �سادرة عنه قد ت�سكل خطرًا على �سحة   .3

امل�ستهلك واإجراءات وقاية امل�ستهلك من املخاطر ال�سحية.
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مــادة )13(

باأية مادة  تتعلق  العام تكليف من يراه منا�سبًا لتزويده مبعلومات تف�سيلية  للمدير   .1
واأية  ا�ستخدامها،  وكيفية  املادة،  تركيب  فيها  الغذائية مبا  املواد  تداول  تدخــــل يف 

معلومات علمية بحثية يف �ساأنها.
اإليه يف  التكليف امل�سار  اأية معلومات ح�سل عليها اجلهاز بناء على  اإف�ساء  2.  يحظر 
البند ال�سابق، كما يحظــر اإف�ساء اأية معلومات مرتبطة بعمل اأو مبهنة االأفراد بدون 
املوافقة الكتابية امل�سبقة من ال�سخ�س املكلف بذلك،  وي�ستثنى من ذلك ما ي�سرح 

به اأثناء مزاولة العمل الر�سمي مبوجب اأحكام هذا القانون .
مــادة )14(

- للموظف املخت�س خالل اأدائه لعمله وبعد اإبراز �سفته، القيام باالأعمال االآتية:
للتاأكد  عملها  �ساعات  خالل  فيها  العاملني  واالأ�سخا�س  من�ساأة  اأية  تفتي�س   .1
للمتطلبات  املن�ساأة  ا�ستيفاء  ومن  غذائية،  مادة  اأية  وجودة  �سالمة  من 

واال�سرتاطات ال�سادرة من اجلهاز.
�سور  واأخذ  باملن�ساأة،  خا�سة  �سجالت  اأو  م�ستندات  اأو  وثائق  اأية  فح�س   .2

منها.
احل�سول على املعلومات الالزمة، وعلى م�سئول املن�ساأة تزويده بذلك.  .3

- ويكون له يف �سوء ما ي�سفر عنه التفتي�س والفح�س اتخاذ االإجراءات االآتية:
توجيه االإنذارات.  .1

�سبط اجلرائم وحترير املحا�سر اخلا�سة بها .  .2
اأخذ العينات لغايات الفح�س املخربي.  .3

اتخاذ اإجراءات التحفظ على اأية مادة غذائية عند ال�سك يف عدم �سالحيتها   .4
لال�ستهالك االآدمي.

اتخاذ اإجراءات االإفراج عن املادة الغذائية عند انتفاء اأ�سباب التحفظ.  .5
عدم  ثبوت  عند  غذائية  مادة  الأية  امل�سادرة  اأو  االإتالف  اإجراءات  اتخاذ   .6

�سالحيتها لال�ستهالك االآدمي.
التو�سية للمدير العام بغلق املن�ساأة اأو �سحب الرخ�سة.  .7

الباب الثاني
اإلدارة والتنفيذ وصالحيات الموظف المختص

مــادة )9(

يقوم اجلهاز بالك�سف على االإر�ساليات الواردة عرب منافذ االإمارة،  وتلك ال�سادرة منها 
وفقًا لالأنظمة واللوائح والقرارات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن.

مــادة )10(

يقوم اجلهاز باإعداد تدابري ال�سحة ومراجعتها واعتمادها واالإعالن عنها بالن�سر   .1
اإليها  وفقا للمبادئ االأ�سا�سية املعتمدة باالتفاقيات الدولية ذات العالقة واملن�سمة 

الدولة.
الهيئات  مع  اتفاقيات  عقد  اقرتاح   - االإدارة  جمل�س  موافقة  بعد   - العام  للمدير   .2
ال�سحة  بتدابري  املتبادل  االعرتاف  ب�ساأن  والدولية  واالإقليمية  العربية  واملنظمات 

واإجراءات الرقابة على املادة الغذائية ومتطلباتها.
مــادة )11(

ذوي  من  ا�ست�سارية(  ت�سكيل )جلنة    - العام  املدير  من  بتو�سية   - االإدارة  ملجل�س   .1
عن  ممثلني  يكونوا  اأن  على  الغذائية،  املواد  تداول  مراحل  كافة  يف  والعلم  اخلربة 
هيئات القطاع العام واخلا�س واجلامعات ومنظمات املجتمع املدين، وترفع اللجنة 

تو�سياتها للمدير العام.
تكون  اال�ست�سارية،  اللجنة  من  تنبثق  عمل  جمموعات  ت�سكيل  العام  للمدير  يجوز   .2

متخ�س�سة يف جماالت فنية تعنى ب�سالمة املادة الغذائية .
تقوم اللجنة اال�ست�سارية بتقدمي الدعم الالزم للمدير العام.   .3

مــادة )12(
للمدير العام اأن يفو�س اأيًا من �سالحياته املن�سو�س عليها يف هذا القانون لبع�س كبار 

موظفي اجلهاز.
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الباب الرابع
األحكام الختامية

مــادة )17(

تطبق اأحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذًا له على كافة   -
املن�ساآت التي تتداول االأغذية، واالأن�سطة ذات العالقة باملادة الغذائية يف االإمارة.

ي�سدر اجلهاز قرارات بتحديد املهلة الزمنية التي يتعني على املن�ساآت القائمة توفيق   -
اأو�ساعها خاللها مبا يتفق واأحكام هذا القانون والقرارات ال�سادرة تنفيذًا له.

مــادة )18(

ي�سدر جمل�س االإدارة بقرار منه الالئحة التنفيذية والنظم والقرارات والتعاميم الالزمة 
كافة  ب�سفة خا�سة  العام، وحتدد  املدير  اقرتاح  على  بناء  القانون  هذا  اأحكام  لتنفيذ 
احلاالت التي تعترب فيها املادة الغذائية �سارة بال�سحة اأو مغ�سو�سة، وكيفية الت�سرف 
يف اأية مادة غذائية غري مطابقة للموا�سفات وال ت�سر ب�سحة االإن�سان عند و�سولها الأحد 
منافذ االإمارة، والر�سوم ومقابل اخلدمات التي يرى جمل�س االإدارة �سرورة حت�سيلها 
واإجراءات التح�سيل، وكذا كافة القواعد املتعلقة باالإعالن عن املادة الغذائية، وكافة 
املطلوبة  ال�سحية  ال�سهادات  اأو  فيها  توافرها  الالزم  والبيانات  والوثائق  امل�ستندات 

ملختلف املواد الغذائية امل�ستوردة .
مــادة )19(

ال تخل اأحكام هذا القانون باالتفاقيات الدولية امل�سادق عليها من الدولة.
مــادة )20(

يلغى كل ن�س اأو حكم يخالف اأو يتعار�س مع اأحكام هذا القانون .

الباب الثالث 
اإلجراءات القانونية والعقوبات

مــادة )15(

يتمتع موظفو اجلهاز املخولون ب�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي يف جمال تفتي�س 
القانون،  هذا  اأحكام  بتنفيذ  التزامها  من  للتحقق  وغريها  واملن�ساآت  الغذائية  املادة 
واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا له، ولهم بهذه ال�سفة احلق يف �سبط اأية جرمية 
تقع باملخالفة الأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذًا له، واأن يحيلوا 

املخالف اإىل ال�سلطات الق�سائية املخت�سة طبقًا لالإجراءات املعمول بها.
مــادة )16(

مع عدم االإخالل باأية عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر:
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر وبغرامة ال تقل عن ثالثني األف   .1
درهم وال جتاوز مائتي األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأدخل 

بق�سد التداول اأو تداول مواد غذائية �سارة بال�سحة.
األف  تقل عن ع�سرين  ال  وبغرامة  �سهرين  تقل عن  ال  باحلب�س مدة  يعاقب   .2
درهم، وال جتاوز مائة وخم�سني األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 

من اأدخل بق�سد التداول اأو تداول مواد غذائية مغ�سو�سة.
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سهر وبغرامة ال تقل عن خم�سة ع�سر األف   .3
درهم وال جتاوز مائة األف درهم كل من تداول مواد غذائية حتتوي �سمن 
اإذن  بدون  كحولية  مواد  اأية  اأو  م�ستقاته  اأو  اخلنزير  حلوم  على  مكوناتها 

م�سبق.
يعاقب بغرامة ال تقل عن ع�سرة اآالف درهم كل من روج اأو ن�سر اأو �ساهم يف   .4

ت�سليل امل�ستهلك ب�ساأن تداول مواد غذائية.
يف غري احلاالت ال�سابقة، يعاقب بغرامة ال تقل عن خم�سة اآالف درهم كل   .5

من يخالف اأي حكم من اأحكام هذا القانون.
ت�ساعف العقوبة - يف جميع االأحوال- يف حال معاودة ارتكاب اجلرمية.  .6
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مــادة )21(

ين�سر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

خليفة بن ز�يد �آل نهيان
حاكـم �أبـو ظبـي

�سدر عنا يف اأبوظبي
 بتاريخ: 20 يناير 2008

املوافق: 12 حمرم 1429 هـ


