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مقدمة
يعمل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أفضل
املمارسات العاملية حيث تساهم في تيسير التجارة والتبادل التجاري إذ أن النظام
الرقابي املبني على درجة اخلطورة الصحية يستند إلى حتديد اخملاطر الصحية املرتبطة
باألغذية بحيث يتم تصنيفها بحسب الغاية من استخدامها مما يسمح بتوجيه
ّ
ويشكل ركيزة في زيادة ثقة املستهلك واحملافظة على
املصادر بحسب األولويات
مستوى احلماية الصحية.
يعتمد النظام الرقابي املبني على درجة اخلطورة الصحية على تشديد اإلجراءات
الرقابية على األغذية ذات اخلطورة املرتفعة على صحة اإلنسان بناء على اخملاطر
الصحية املستندة إلى املصادر العلمية املوثوق بها املرتبطة بهذه األغذية بينما يسمح
بإجراء عمليات رقابية أقل شدة على األغذية ذات اخلطورة املتوسطة واملنخفضة
على صحة اإلنسان ،وفي الوقت ذاته يراعى هذا النظام تبسيط إجراءات ومتطلبات
االستيراد بحيث حتقق حدود احلماية املطلوبة وجتنب القيود التي ال تستند إلى مبررات
قائمة على تقييم اخملاطر أمام التجارة.
الهدف
يساهم هذا الدليل املوجه إلى مستوردي الغذاء في توضيح املتطلبات املتعلقة
باستيراد األغذية ضمن اإلطار الرقابي املبني على درجة اخلطورة الصحية واإلجراءات
املعمول بها في امارة ابوظبي لتخليص اإلرساليات الواردة عبر املنافذ احلدودية لإلمارة
بهدف سهولة وسرعة اجناز معامالتهم وتالفي رفض أو تأخير االرساليات التي قد
تنتج عن عدم االملام او املعرفة بهذه املتطلبات واإلجراءات.
المجال
هذا الدليل مخصص لالستخدام من قبل املتعاملني في مجال استيراد األغذية الى
إمارة ابوظبي ،حيث يبني املتطلبات األساسية واإلجراءات الالزمة لضمان سالمة
ومالئمة الغذاء الواجب تطبيقها من قبل املستورد ويطبق على كافة االرساليات
الغذائية وتشمل االرساليات احملولة إلى اإلمارات األخرى وكذلك اإلرساليات العابرة
(الترانزيت).
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كما يتطرق الدليل الى متطلبات محددة تتعلق بالشهادات والوثائق املصاحبة
لإلرسالية والنقل والتخزين ومتطلبات البطاقة الغذائية.
وثائق ذات صلة
مت األخذ بعني اإلعتبار عند اعداد هذا الدليل كافة االلتزامات والقوانني واألنظمة
واالتفاقيات امللزمة حيث متثل التشريعات واألدلة اإلرشادية وأدلة املمارسة التالية
مصدرا ً إضافيا ً للمعلومات املصاحبة لهذا الدليل:
• القانون رقم ( )10لسنة  2015بشأن سالمة الغذاء.
• القانون رقم ( )2لسنة  2008في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي.
• النظام رقم ( )2لسنة  2008بشأن نظام الرقابة على األغذية املستوردة واملبني
على درجة اخلطورة الصحية واخلاص باملنافذ احلدودية إلمارة أبوظبي.
• النظام رقم ( )3لسنة  2008بشأن تتبع واسترداد األغذية.
• النظام رقم ( )5لسنة  2010بشأن أخذ عينات األغذية ألغراض الرقابة الرسمية
بإمارة ابوظبي.
• النظام رقم ( )6لسنة  2010بشأن صحة الغذاء خالل مراحل السلسلة الغذائية.
• القرار الوزاري رقم  14لسنة  2016بخصوص اإلرساليات الغذائية الغير جتارية.
• القرار الوزاري رقم ( )239لسنة  2018م بشأن النظام الوطني العتماد وتسجيل
األغذية.
• دليل املمارسة رقم ( )4لسنة  2011بشأن تتبع واسترداد األغذية.
• دليل املمارسة رقم ( )5لسنة  2011بشأن املتطلبات العام للبطاقة الغذائية.
التعاريف
ألغراض هذا الدليل يقصد بالكلمات واملصطلحات التالية املعاني املبينة في كل
منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:
 :إمارة أبوظبي
اإلمارة
 :جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
اجلهاز
السلطة اخملتصة  :السلطة احمللية اخملتصة بسالمة الغذاء في كل إمارة
 :الوزارات والدوائر احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة ،االحتادية
اجلهات املعنية
املعنية بسالمة الغذاء
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 :كل من يستهلك الغذاء إشباعا ً حلاجته الشخصية أو حاجات
املستهلك
اآلخرين
 :نشاط تنظيمي الزامي التنفيذ من قبل السلطة اخملتصة،
الرقابة
بغرض حماية املستهلك ،وضمان سالمة الغذاء خالل مراحل
السلسلة الغذائية وصالحيته لالستهالك االدمي ،مبا يتفق مع
املتطلبات واألنظمة املعمول بها في الدولة.
 :أي عدد من وحدات الغذاء التي تستخدم لغايات الفحص
العينة
والتحليل وتشمل كافة العبوات أو الوحدات التي يتم سحبها
من الدفعة
 :املعايير والشروط احملددة من قبل اجلهات املعنية لضمان سالمة
املتطلبات
  املادة الغذائية واملمارسات التجارية العادلة
:كمية محددة من الغذاء تضم دفعة واحدة او أكثر مشمولة عادة
اإلرسالية
في ذات الشهادة الصحية والوثائق األخرى
اإلرسالية احملولة  :اإلرسالية التي يتم استيرادها عبر منافذ الدولة ويتم حتويلها
رسميا ً من اجلهة الرقابية في منفذ الدخول الى السلطة اخملتصة
في امارة اخرى وذلك الستكمال إجراءات الرقابة
 :الشخص الطبيعي او االعتباري املصرح له قانونا ً باستيراد املواد
املستورد
الغذائية لإلمارة وإنهاء إجراءات إرساليات األغذية املستوردة أو من
ينوب عنه رسميا
االرساليات العابرة (الترانزيت)   :هي تلك البضائع التي ال تكون وجهتها النهائية الى
داخل الدولة ،وامنا تعبر داخل اقليم الدولة لتستقر في دولة اخرى
النظام الوطني لالعتماد والتسجيل (زاد)  :نظام وطني العتماد وتسجيل
األغذية حسب املتطلبات واإلجراءات الواردة في ملحق القرار
الوزاري رقم ( )239لسنة  2018م بشأن النظام الوطني العتماد
وتسجيل األغذية
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الفصل األول :متطلبات عامة
يجب على املستورد االلتزام باملتطلبات العامة اآلتية:
-

تطبيق متطلبات النظام الوطني لالعتماد والتسجيل (زاد) ،حيث يتم التسجيل
بهدف ادراج الغذاء املتداول واملستورد في قاعدة بيانات نظام تسجيل األغذية
االلكتروني (زاد) ثم تتم عملية االعتماد من خالل موافقة السلطة احمللية اخملتصة
على تداول املنتج الغذائي في أسواق الدولة عند استيراده ألول مرة او قبل تداول
الغذاء املنتج محليا ً بعد التأكد من استيفاء شروط االعتماد املوضحة في املرفق
رقم «.»1

-

إرفاق اإلرساليات الغذائية بالشهادات والوثائق واملستندات الكاملة والتفصيلية
باللغة العربية أو االجنليزية ،حيث تعتبر الركيزة األساسية لتطبيق األنظمة
الرقابية وتسهيل إجراءات املطابقة ،لذا يتوجب على املستورد اتخاذ كافة
االجراءات لضمان صحة ودقة الشهادات املصاحبة لإلرسالية الغذائية.

-

االحتفاظ بالسجالت واملستندات التي يحددها اجلهاز واجلهات املعنية.

-

تطبيق اإلجراءات الالزمة لضمان مطابقة الغذاء املستورد للمتطلبات املعتمدة.

-

توفير كافة املتطلبات الالزمة لوسائل النقل والتخزين والتحكم بدرجات احلرارة
املوضحة في املرفق رقم».»2
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الفصل الثاني :إجراءات التخليــص الصحي

ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ
داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ
ﲟﻤﺎرﺳﺔ
اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﺪ
إﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ
اﺳﺘﻴﺮاد ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎم ﻇﺒﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﺠﻤﺎرك

وﺻﻮل اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ
إﻟﻰ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﺪﺧﻮل
ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
.اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ
اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺧﻼل  90ﻳﻮم

ﻻ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻨﺪات
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﻓﺮاج
ﻋﻦ ﺷﺤﻨﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻖ

 ﺷﻬﺎدة ﺻﺤﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦاﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
اﳌﻨﺸﺄ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة
 -2ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺘﻮﻳﺎت ﺑﺄﺻﻨﺎف اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻮردة
 -3ﺷﻬﺎدة ذﺑﺢ ﺣﻼل أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮم و
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮردة ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات

ﻧﻌﻢ

ﲢﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ
رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
اﻹﻣﺎرات
اﻻﺧﺮى***

** ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ
اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ
اﳌﺴﺘﻮرد

اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد
إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ
اﳋﻄﻮرة **

***ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة اﺧﺮى ﻳﺠﺐ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻵﺗﻲ:
 -1اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ إﻟﻴﻬﺎ
 -2اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زاد اﻹﲢﺎدي
 -3ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم زاد اﻹﲢﺎدي
 -4ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻐﻴﺮﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم زاد اﻹﲢﺎدي

ﻻ

ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﹰ

إﻓﺮاج

رﻓﺾ***

ﻧﻌﻢ

ﺟﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎت
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد
إﻟﻰ ﻋﻮاﻣﻞ
اﳋﻄﻮرة
ﻧﻌﻢ

ﻻ
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺨﺒﺮﻳﺎ ﹰ
إﺟﺮاءات اﻟﺮﻓﺾ***
 -1ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ إﺗﻼف ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳌﺮﻓﻮض ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﳉﻬﺎز
 -2ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎن ﺟﻤﺮﻛﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺮﻓﻮض
ﻟﻠﻤﺼﺪر أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ اﻹﺟﺮاءات أﻋﻼه ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  45ﻳﻮم ﻣﻦ
إﺑﻼغ اﳌﺴﺘﻮرد ﺑﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ

الشكل ( )1املسار التدفقي إلجراءات التخليص الصحي املتعلقة باإلرساليات
الغذائية املستوردة الى امارة ابوظبي.
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 1-2بالرجوع الى الشكل  ،1وبعد حصول املستورد على موافقة السلطة اخملتصة
مبمارسة نشاط استيراد مواد غذائية في االمارة ،ومن اجل سرعة اجناز املعامالت
املتعلقة بإجراءات التخليص الصحي ولتالفي اي تأخير يتوجب على املستورد عمل
االتي:
أ -تعبئة املعلومات املطلوبة إلكترونيا باستخدام نظام إدخال املعلومات اجلمركي
احملوسب   )DHABI(1على أن يتم توثيق كافة التفاصيل اخلاصة مبحتويات اإلرسالية
بشكل مستقل لكل مادة غذائية حسب بند التعرفة اجلمركية HS code
ب -توفير كافة الشهادات الصحية واملستندات ذات العالقة بإرسالية املواد الغذائية
املستوردة وتقدميها الى املوظف اخملتص باجلهاز ،بحيث يتم توفير الشهادات
الصحية واملستندات الواردة في الفصل الثالث من الدليل  .
توضيح #1
في حال االفراج عن االرسالية الغذائية من منافذ في االمارات االخرى يتم طلب
شهادة تسجيل املنتجات في نظام زاد.
 2-2بالرجوع الى الشكل  ،1وبعد حتويل االرسالية الغذائية من خالل نظام ظبي
 DHABIتلقائيا إلى نظام اخلاص بالرقابة على األغذية املستوردة يقوم املوظف اخملتص
باجلهاز بالتدقيق على معلومات اإلرسالية الكترونيا والتأكد من صحة البيانات ويتم
حتديد نوع االجراء املطلوب بشكل الكتروني.
(الشكل  2ادناه يوضح نوع اإلجراءات وفقا لدرجة خطورتها وبحسب املعايير املعتمدة)
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 - 03يتم تدقيق على الوثائق
ذات العالقة وإجراء الكشف
امليداني الظاهري على
اإلرسالية وسحب العينات
املمثلة لكل صنف وجتهيزها
لغايات الفحص اخملبري وفي
حال مطابقتها للمتطلبات
يتم اجناز البيان ويتم حجز
االصناف الغذائية ذات فترة
الصالحية التي تزيد عن
ثالثة اشهر حلني ظهور نتائج
التحليل وفي حال مطابقتها
يتم االفراج عن االرسالية.
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 - 01يتم التدقيق على الوثائق
والشهادات ذات العالقة   وإجناز
البيان فور التأكد من مطابقتها
للمتطلبات الصحية واالفراج
عن االرسالية.

تدقيق وثائق
(شهادات و مستندات)

إجراءات الرقابة
الصحية

تدقيق وثائق
كشف ظاهري
سحب عينات

تدقيق وثائق
كشف ظاهري

 - 02يتم التدقيق على الوثائق والشهادات
ذات العالقة ،مع إجراء الكشف امليداني
الظاهري على اإلرسالية في املوقع اخملصص
للغاية من قبل اجلهاز وفي حال مطابقتها
يتم اجناز البيان واالفراج عن االرسالية.

الشكل (:)2
نوع اإلجراءات الرقابية
على االرساليات الغذائية املستوردة

توضيح #2
• تخضع املواد الغذائية ذات فترة الصالحية ثالثة أشهر أو أقل لبرامج رقابة
األسواق احمللية حسب اإلجراءات املعمول بها ،وتخضع إلجراءات سحب العينات
أو التحليل اخملبري عند االستيراد وفقا ً ملا يراه اجلهاز مناسباً.
• اإلفراج عن املنتجات الغذائية بنا ًء على مطابقة نتائج التحاليل اخملبرية
السابقة في الدولة ملدة ثالثة شهور من تاريخ صدور نتيجة التحليل اخملبري.
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الفصل الثالث :متطلبات الشهادات والمستندات الخاصة
بإرساليات الغذاء
بالرجوع الى الشكل  ،1وبعد وصول االرسالية الغذائية الى منافذ الدخول في االمارة
يقوم املستورد بتوفير الشهادات واملستندات اخلاصة باإلرسالية ،حيث تنقسم إلى
نوعني وذلك حسب مكان صدورها:
 1-3شهادات ومستندات من داخل الدولة (االمارة)
 .1رخصة جتارية تتضمن نشاط استيراد مواد غذائية أو جتارة عامة او إذن استيراد
خاص باملنتجات املستوردة في االرسالية صادر من اجلهات املعنية.
 .2البيان اجلمركي
 .3أي وثائق رسمية إضافية تصدرها اجلهات املعنية بالدولة ويطلبها اجلهاز.
 2-3شهادات ومستندات من الدولة املصدرة او بلد املنشأ
 .1شهادات صحية أصلية معتمدة من جهة حكومية معنية بسالمة الغذاء
في بلد املنشأ/بلد املصدر أو أي جهة حكومية مخولة عنها وتتضمن نصوص
وإفادات تشهد على امتثال ومطابقة محتويات اإلرسالية ملتطلبات االستيراد
وكذلك حيثما يكون ذلك مناسبا ً ملتطلبات الصحة النباتية واحليوانية  .
 .2شهادة الذبح احلالل للحوم والدواجن صادرة عن جهات معتمدة إلصدار شهادة
الذبح احلالل لدى الدولة وان يكون الذبح مت في مسلخ معتمد لدى الدولة في
حال تطلب ذلك وفق ما يصدر عن وزارة التغير املناخي والبيئة بهذا اخلصوص.
 .3شهادة احلالل لألغذية احملتوية على مكونات مصدرها منتجات حيوانية صادرة
عن جهات معتمدة إلصدار شهادة احلالل لدى الدولة وفق ما يصدر عن وزارة
التغيير املناخي والبيئة بهذا اخلصوص.
 .4قائمة مبحتويات االرسالية ( )Packing Listصادرة من قبل املنتج توضح تاريخ
تعبئة احلاوية باملادة الغذائية وأصنافها وكميات كل منها وتواريخ اإلنتاج
واالنتهاء لكل صنف أو تشغيلة.
 .5بيان الدخول(/ )Bill Of Entryالبيان اجلمركي ،أو إذن تسليم ( )Delivery orderأو
بوليصة الشحن ()bill of lading
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 .6في حال وجود ادعاء غذائي أو ادعاء صحي او ادعاء حالل على البطاقة الغذائية،
يجب توفير الوثائق الثبوتية حول صحة االدعاء صادرة من اجلهات اخملتصة في بلد
املنشأ ومبا يتوافق مع اللوائح االماراتية واخلليجية بهذا اخلصوص
 .7أي وثائق أو شهادات إضافية قد يتم طلبها بنا ًء على املستجدات الدولية
واإلخطارات املرتبطة بسالمة الغذاء.
 .8سجل قراءات درجات احلرارة خالل النقل لإلرساليات املبردة واجملمدة متى تطلب
ذلك.
 .9أي وثائق رسمية إضافية تصدرها اجلهات املعنية بالدولة ويطلبها اجلهاز.

توضيح #3
يقوم املستورد بالرجوع الى وزارة التغير املناخي والبيئة للتأكد من اآلتي:
 اعتماد الوثائق والشهادات الصحية االلكترونية في حال استخدامها معاالرسالية كبديل عن الوثائق الورقية عند اعتماد األنظمة االلكترونية
وتطبيقها.
 -اجلهات املعتمدة إلصدار شهادة الذبح احلالل وشهادات احلالل لدى الدولة.
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 .3احلصول على موافقة السلطة اخملتصة املطلوب حتويل االرسالية اليها الكترونيا ً
في نظام تسجيل األغذية «زاد»  .
 .4االفراج وحتويل االرسالية حتت مسئولية السلطة اخملتصة احملددة في حال مت
املوافقة عليها الكترونيا ً في نظام تسجيل األغذية «زاد».
توضيح #4
باالستناد الى مطابقة النتائج اخملبرية السابقة (ثالثة أشهر او أقل) لنفس أصناف
املنتجات الغذائية املستوردة:
أ -يتم اإلفراج عن االرسالية الغذائية املستوفية للمتطلبات مباشرة دون
حتويلها الى السلطة اخملتصة في اإلمارة املعنية.
ب -يتم حتويل االرسالية لإلشراف عليها من قبل السلطة اخملتصة في اإلمارة
املعنية املتجهة لها االرسالية في حال عدم مطابقتها لبعض املعايير غير
املتعلقة بالسالمة الغذائية (مثال :مخالفة البطاقة الغذائية) أو لغايات
جمع العينات.

 2-4حتويل ارسالية غذائية من السلطات اخملتصة األخرى الى اجلهاز
 .1يجب ان يكون املستورد حاصل على ترخيص في امارة ابوظبي.
الفصل الرابع :اجراءات االرساليات الغذائية المحولة
واالرساليات العابرة « الترانزيت»

 .2استالم طلب التحويل من خالل نظام تسجيل األغذية اإللكتروني «زاد» من
السلطات اخملتصة األخرى.

بالرجوع الى الشكل  ،1يتم حتويل االرسالية الغذائية بناء على طلب املستورد على
النحو االتي:

 .3مراجعة الطلب والتدقيق على املستندات املرفقة.

 1-4حتويل ارسالية غذائية من اجلهاز الى االمارات األخرى
 .1يجب ان يكون املستورد حاصل على ترخيص في االمارة التي سيتم حتويل
االرسالية اليها  .

 .4في حال املوافقة على الطلب من قبل القسم اخملتص يتم دفع رسوم التحويل مع
أخذ موعد للكشف على االرسالية في مستودعات الشركة.
 .5استكمال اإلجراءات حسب ما ورد في الفصل الرابع الشكل ( 2نوع اإلجراءات
الرقابية على االرساليات الغذائية املستوردة).

 .2تقدمي طلب التحويل الكترونيا ً من خالل برنامج زاد االحتادي من قبل منفذ الدخول
الى اإلمارة احملولة اليها.
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 3-4تخضع اإلرساليات التي متر عبر أراضي اإلمارة الى خارج الدولة (ترانزيت) مبا فيها
املناطق احلرة للرقابة من قبل اجلهاز ،وفي حال عدم مطابقتها للمتطلبات ال
يجوز تنزيلها او تقسيمها داخل اراضي اإلمارة ويجب ان تغادر اإلمارة ويتم اتخاذ
االجراءات الكفيلة بضمان خروج االرسالية خارج الدولة.
الفصل الخامس :اإلفراج على إرساليات الغذاء المستورد
بالرجوع الى الشكل  ،1يتم االفراج عن ارسالية الغذاء وفق االتي:
 1-5االفراج املباشر
يقوم املوظف اخملتص للجهاز في املنفذ احلدودي ،باإلفراج مباشرة عن إرسالية الغذاء
املستوردة إذا تبني وبعد تدقيق الوثائق والكشف الظاهري أنها مستوفية جلميع
املتطلبات متضمن ًة اللوائح الفنية اخلليجية لبطاقة املواد الغذائية املعبأة وفترات
الصالحية.
توضيح #5
يجب على املستورد التأكد من أن جميع األصناف الغذائية الواردة في االرسالية
مستوفية ملتطلبات وشروط بطاقة املواد الغذائية املعبأة املوضحة في املرفق
رقم .3
 2-5االفراج املباشر املؤقت بتعهد و  /أو ضمان مالي
يتم االفراج على إرساليات الغذاء املستورد مع إصدار التعهد أو/والضمان  املالي في
احلاالت الواردة أدناه:
أ -عدم وجود قائمة محتويات لإلرساليات ذات األصناف املتعددة.
ب -اإلرساليات الواردة لغايات االستهالك الشخصي.
ت -عدم ورود «نشاط استيراد وجتارة األغذية» على الرخصة التجارية (في حالة أول
ارسالية مستوردة).
ث -عدم بيان الشهادة الصحية األصلية وإمنا صورة عنها.
ج -حتويل االرسالية من أي من منافذ إمارة أبوظبي إلى السلطة اخملتصة في إمارة
أخرى.

14

الدليـل اإلرشـادي لمستوردي الغذاء 2018

|

رقم  1لسنة 2018

الفصل السادس :الحجز و الرفض على إرساليات الغذاء
المستورد
بالرجوع الى الشكل  ،1يتم رفض االرسالية الغذائية وعدم االفراج عنها على النحو
االتي:
 1-6الرفض التلقائي
ً
يتم رفض االرسالية الغذائية تلقائيا دون التفتيش والكشف عليها في احلاالت اآلتية:
 .1صدور قرار مبنع دخولها من قبل اجلهات املعنية أو تلك التي في اإلمارة ويتطلب
إعادة تصديرها إلى بلد املنشأ.
 .2صدور حتذير بشأنها من دول أو منظمات دولية ذات عالقة أو املرفوضة من دول
أخرى ألسباب تتعلق بالسالمة الغذائية وعدم صالحيتها لالستهالك االدمي.
توضيح #6
ُتجز تلقائيا ً أي إرسالية غذائية تدخل ألول مرة منافذ اإلمارة وذلك حلني استكمال
اإلجراءات الرقابية وتستثنى من ذلك املواد الغذائية ذات فترات الصالحية ثالثة
أشهر أو أقل.
 2-6رفض االرساليات الغير مطابقة للمتطلبات
يتم رفض إرساليات الغذاء املستورد في احلاالت اآلتية:
 .1ثبوت عدم صالحية الغذاء لغايات اإلستهالك اآلدمي.
 .2ثبوت تاريخ إصدار الشهادة الصحية قبل تاريخ إنتاج الغذاء أو بعد تاريخ شحن
إرسالية الغذاء للدولة.
 .3ثبوت تاريخ اإلنتاج قبل تاريخ الذبح احلالل في الشهادة الصحية وشهادة الذبح
احلالل.
 .4عدم وجود أصل شهادة احلالل أو الذبح احلالل مع ارساليات اللحوم أو الدواجن
املستوردة.
 .5عدم وجود شهادة صحية مع ارساليات املواد الغذائية املستورد أو صورة عنها.
 .6عدم مطابقة البطاقة الغذائية.
 .7عدم توافق أصناف األغذية املذكورة بالشهادة الصحية مع تلك الواردة في
اإلرسالية.
 .8األغذية التي تثبت عمليات الكشف عليها عدم مطابقتها مع اللوائح املعتمدة.
 .9عدم ورود «نشاط استيراد وجتارة األغذية» على الرخصة التجارية للشركة (في
حالة ما بعد اول ارسالية مستوردة).
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الفصل السابع :إجراءات اإلتالف

توضيح #7
في حال ثبوت حالة عدم املطابقة على إرسالية األغذية املستوردة ،يتم رفضها
بإصدار إشعار ينص على األسباب املوجبة لرفض االرسالية ويحق للمستورد،
شريطة املوافقة الرسمية من اجلهاز ،بطلب أي من اخليارات املوضحة ادناه
وذلك خالل فترة زمنية ال تتجاوز  45يوم من تاريخ اشعار الرفض على أن يتحمل
املستورد كامل النفقات والتكاليف اإلدارية واملالية املترتبة عند املوافقة على
تطبيق أي من اخليارات أدناه:
 .1طلب معلومات إضافية من الشركة الصانعة/املوردة أو من اجلهات الرسمية
في بلد املنشأ تدعم مطابقة الغذاء.
ً
 .2طلب إعادة حتليل العينة اخملالفة وفقا لألنظمة النافذة واملعمول.
 .3طلب إعادة تهيئة اإلرسالية وذلك بهدف مطابقتها مع االشتراطات الصحية
واللوائح الفنية للغذاء ذات العالقة.
 .4طلب إعادة تهيئة اإلرسالية ألغراض غير االستهالك اآلدمي.
 .5طلب إعادة تصدير اإلرسالية إلى بلد املنشأ أو إلى دول أخرى.
 .6طلب إتالف اإلرسالية حتت إشراف اجلهاز.
 .7طلب التبرع بها جلهات خيرية (شريطة ثبوت صالحية الغذاء لالستهالك
اآلدمي).
 .8طلب إعادة النظر في قرار رفض املنتج املرفوض مخبريا (طلب تقييم مخاطر)
بناء على مبررات علمية على ان يقوم اجلهاز بدراسة الطلب.
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بالرجوع الى الشكل  ،1يقوم املستورد بإجراءات اتالف املواد الغذائية املستوردة التي
مت رفضها وعدم االفراج عنها من قبل املوظف اخملتص في اجلهاز على النحو
اآلتي:
أ -يقدم املستورد بتقدمي طلب اتالف مواد غذائية من خالل النظام االلكتروني
املعتمد.
ب -يقوم املوظف اخملتص في اجلهاز باستالم الطلب وتدقيقه واعتماده ،وبالتالي
حتديد رسوم االتالف بنا ًء على أوزان األصناف الغذائية املرفوضة بالكيلوجرام.
ت -في حال كانت كمية املواد الغذائية املراد إتالفها أقل من 100كجم يتم إتالف
الكمية في منفذ الدخول أو مستودع الشركة حتت إشراف املفتش وإصدار
شهادة اإلتالف بدون دفع أي رسوم.
ث -يقوم املستورد بدفع الرسوم اخلاصة باإلتالف عن طريق مراكز خدمة العمالء
ومن خالل طرق الدفع املتاحة.
ج -يقوم اجلهاز بتوجيه خطاب إلى مركز إدارة النفايات – أبوظبي ( تدوير)  يوضح
فيه بيانات اجلهة املستوردة واألصناف الغذائية املراد إتالفها.
ح -تقوم مركز إدارة النفايات – أبوظبي (تدوير) بإعالم اجلهاز واجلهة املستوردة
صاحبة الشأن مبوعد اإلتالف عبر البريد االلكتروني للمنسق داخل اجلهاز.
خ -يقوم املوظف اخملتص في اجلهاز باإلشراف على عملية اإلتالف في املكان والزمان
احملدد مسبقا من قبل مركز إدارة النفايات – أبوظبي (تدوير) .
د -يتم استالم تقرير االتالف من مركز إدارة النفايات – أبوظبي (تدوير) عن طريق
البريد االلكتروني للمنسق داخل اجلهاز.
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Commission

المراجع
.1
.2
.3
.4

الالئحة الفنية اإلمارتية رقم  9بشأن بطاقة املواد الغذائية املعبأة.
الدليل اخلليجي للرقابة على األغذية املستوردة وآليات تطبيقه الصادرة عن
االمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي.
شروط ومواصفات استيراد وتصدير األغذية الصادر عن بلدية دبي.
هيئة الدستور الغذائي.

Food import and export inspection and certification systems third edition.
codex Alimentarius

 .5هيئة سالمة االغذية النيوزلندية.

Food (Importer General Requirements) Standard 2008. New Zealand Food
Safety Authority

 .6املفوضية األوروبية.

COMMISSION REGULATION (EC) No 669/2009. European Commission

 .7املفوضية األوروبية.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 323/2014. European
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ملحق :1متطلبات النظام الوطني العتماد وتسجيل األغذية – نظام تسجيل
اإلغذية اإللكتروني (زاد)
البند األول
أحكام التسجيل
 -1يجب تسجيل األغذية في النظام اإللكتروني (زاد) قبل تداولها في الدولة ،سواء
كانت هذه األغذية مستوردة أو مصنعة محليا.
 - 2على كافة املنشآت الغذائية املرخصة في الدولة التأكد من تسجيل األغذية
وعلى وجه اخلصوص في احلاالت التالية:
 األغذية التي سيتم استيرادها للدولة. األغذية التي يتم تصنيعها او إنتاجها في الدولة. األغذية التي يتم التعديل على بطاقتها الغذائية أو على مكوناتها أو تركيبتها. - 3يعتبر تسجيل املنتج الغذائي متطلبا للتعامل معه وليس اعتمادا.
البند الثاني
شروط وإجراءات تسجيل واعتماد األغذية
أوال :شروط تسجيل الغذاء:
على املنشأة الغذائية توفير ما يلي:
أ -صورة عن بطاقة املادة الغذائية املراد تقييمها و  /أو تسجيلها بحيث تكون
مفصلة وواضحة ومقروءة باللغتني العربية واإلجنليزية.
ب -صورة املنتج بشكله النهائي لتوضيح نوع العبوة الغذائية.
ت -في حال وجود ادعاءات صحية أو تغذية يجب توفير شهادة رسمية من السلطة
الرسمية اخملتصة في بلد املنشأ تثبت تلك االدعاءات.
ثانيا :إجراءات تسجيل الغذاء:
 -1يتم تقدمي طلبات تسجيل املنتجات الغذائية إلكترونيا من قبل املنشأة الغذائية،
بحيث يقدم لكل منتج غذائي طلب واحد يحتوي على البيانات التالية:
 رقم الباركود بلد املنشأ -نوع العبوة
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الوزن أو احلجم
وحدة الوزن أو احلجم
العالمة التجارية (املاركة)
اسم املصنع وعنوانه
االسم التجاري للمنتج
املضافات الغذائية املوجودة في املكونات
درجة حرارة التخزين
املكونات
ارفاق الشهادات الضرورية إلثبات االدعاءات على البطاقة الغذائية ( إن وجدت).
بعد إمتام بيانات الطلب وإرساله من خالل النظام يحصل مقدم الطلب على رقم
مرجعي من نظام زاد.
يتم استالم طلبات التسجيل من قبل السلطة احمللية اخملتصة في كل إمارة
والتي تقوم بالتدقيق على الطلب والـتأكد من استيفاء متطلبات التسجيل وأن
املنتج لم يسجل سابقا (غير مقيد في السجل الوطني لألغذية).
في حال قبول الطلب من قبل السطلة احمللية اخملتصة ،يتم استكمال عملية
التسجيل وفق منوذج التسجيل اإللكتروني املكون من أربعة أجزاء هي:
معلومات تفصيلية خاصة باملنتج حصريا.
تصنيف املنتج وإعطائه االسم العلمي املناسب.
حتديد درجة خطورة مبدئية للمنتج.
وضع املعايير وأنواع الفحوص اخملبرية امليكروبية والكيميائية اخلاصة باملنتج بناء
على أحدث اللوائح الفنية واملواصفات القياسية املعتمدة.
يتم إفادة مقدم الطلب من خالل نظام زاد بنتيجة التسجيل سواء بالقبول أو
الرفض وميكن احلصول على شهادة تسجيل للمنتج في حالة قبوله.
يتم إدراج املنتجات املسجلة إلكترونيا في قاعدة البيانات الشاملة للمنتجات
الغذائية في نظام زاد والتي متكن املنشآت الغذائية من تقدمي طلبات االستيراد
والتصدير ومتكن السلطات احمللية اخملتصة من التعامل مع هذه املنتجات والرقابة
عليها.

ثالثا :شروط اعتماد الغذاء:
تقوم السلطة احمللية اخملتصة باعتماد املنتج الغذائي وفق للمتطلبات التالية:
 .1استيفائه ملتطلبات التشريعات واملتطلبات ذات العالقة بتدابير الصحة والصحة
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احليوانية والنباتية في الدولة واللوائح الفنية واملواصفات القياسية وأي شروط
أو معايير واردة في أي اتفاقية سارية املفعول مع الدولة املصدرة.
أن ال يكون املنتج من مصدر قد مت منع دخول منتجاته للدولة باالستناد إلى تدابير
الصحة والصحة احليوانية والنباتية.
مطابقة املنتج للوائح الفنية واملواصفات القياسية املعتمدة ذات العالقة
مثل (مواصفة البطاقة الغذائية ،مواصفة املنتج ،مواصفة فترات الصالحية،
املواصفة امليكروبية..................الخ).
مطابقة الفحوص اخملبرية للمنتج للمواصفات القياسية املعتمدة.
أن يكون املنتج ذو األصل احليواني من منشآت معتمدة للتصدير للدولة وفقا
للتشريعات السارية.
ان ال يخالف اللوائح الفنية واملواصفات القياسية اإللزامية املتعلقة باألغذية
احلالل.

البند الثالث
األغذية املستثناة من التسجيل
تستثنى من التسجيل األغذية التالية:
 -1األغذية املستوردة لالستخدام الشخصي.
 -2عينات األغذية املستوردة إلجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم
لالستهالك اآلدمي.
 -3عينات الغذاء اخملصصة للدعاية والدراسات التسويقية والتي لن تستخدم للبيع
مبا فيها العينات اجملانية التي توزع على املستهلكني ،والعينات لغايات متطلبات
املطابقة واي أغذية يدون على بطاقة البيان اخلاصة بها“ :عينة مجانية»
 -4عينات األغذية املستخدمة في املعارض واملهرجانات والتي لن تستخدم للبيع.
 -5األغذية احملضرة في املطاعم.
أي غذاء يصدر بشأنه قرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة اخملتصة واجلهات املعنية.
ملحق :2متطلبات وسائل النقل والتحكم بدرجات احلرارة
تسري أحكام النظام رقم ( )6لسنة  2010بخصوص صحة الغذاء خالل مراحل
السلسلة الغذائية مبا في ذلك البنود اخلاصة بالتحكم بدرجات احلرارة ونقل الغذاء،
مع األخذ بعني االعتبار املتطلبات الرئيسية التالية:
أ-

يجب أن يتم نقل الغذاء على درجات حرارة مالئمة وبطريقة متنع تلوثها وحتافظ
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 .iiiإعادة درجة احلرارة إلى أقل من ( )5درجات مئوية وبالسرعة املمكنة في حال
كانت درجة حرارة الغذاء أعلى من ( )5درجات مئوية وأقل من ( )8درجات مئوية.
 .ivالتخلص من وإتالف الغذاء مباشرة في حال كانت درجة حرارة الغذاء أعلى
من ( )8درجات مئوية ،ما لم يتم تزويد اجلهاز بالدليل املبرر واملبني على أسس
علمية حول سالمة وصالحية الغذاء.
د -بخصوص وسائل نقل الغذاء اجملمد:
 .iيسمح بفترة انقطاع التيار الكهربائي ملدة أقصاها ( )24ساعة ،شريطة أن
تكون درجة حرارة الهواء الراجع مباشرة قبل وبعد االنقطاع هو ( )-18درجة
مئوية أو أقل ،باستثناء فترات اإلذابة ،وذلك للحاويات املطابقة للمواصفة
الدولية ذات الصلة.
 .iiيسمح بفترة انقطاع التيار الكهربائي ملدة أقصاها ( )7ساعات ،شريطة أن
تكون درجة حرارة الهواء الراجع مباشرة قبل وبعد االنقطاع هو ( )-18درجة
مئوية أو أقل ،باستثناء فترات اإلذابة ،وذلك احلاويات غير املطابقة للمواصفة
الدولية ذات الصلة.
 .vفي حالة عدم احلفاظ على درجات احلرارة لألغذية اجملمدة ،يتم اتخاذ اإلجراءات
اآلتية:
 .1إعادة درجة احلرارة بالسرعة املمكنة إلى ( )-18درجة مئوية أو أقل في حال كانت
درجة حرارة الغذاء ما بني ( )-15و ( )-18درجة مئوية.
 .2إجراء عمليات الكشف الظاهري والفحص اخملبري في حال كانت درجة حرارة
الغذاء أعلى من( )-15وأقل من ( )-10درجات مئوية.
 .3التخلص من وإتالف الغذاء في حال كانت درجة حرارة الغذاء أعلى من () -10
درجات مئوية  ،ما لم يتم تزويد اجلهاز بالدليل املبرر واملبني على أسس علمية
حول سالمة وصالحية الغذاء.

على سالمتها مع احملافظة على نظافتها ،كما يجب أن يكون اجلزء الداخلي من
هذه الوسائل معزوالً ،ذات سطح مصقول ،قابل للتنظيف ومضاد للماء.
ب -يجب فصل الغذاء عن املواد غير الغذائية ونقل األغذية الغير معبأة بوسائل نقل
مخصصة للغاية  .
ت -يجب احملافظة على الغذاء ضمن درجات احلرارة اآلتية:
 .iاألغذية املبردة على درجة حرارة أقل من ( )5درجات مئوية  .
 .iiاألغذية اجملمدة على درجة حرارة ( ) -18درجة مئوية أو أقل.
 .iiiبقية األغذية ،مبا فيها األغذية الطويلة األمد ،على درجات حرارة مناسبة متنع
التسبب بأية مخاطر على صحة اإلنسان ،وبحسب درجة احلرارة املالئمة لكل
مادة غذائية     
ث -يجب أن تكون وسائل نقل األغذية قادرة على احلفاظ على درجة احلرارة املالئمة
للغذاء وتسمح برصد درجة احلرارة وتسجيلها خالل فترة النقل ،مع االحتفاظ
بالسجالت ملدة سنة واحدة.
اجملمد مالئمة للغاية ،على أن تكون درجة حرارة
الغذاء
ج -يجب أن تكون وسائل نقل
ّ
الهواء الراجع مطابقة لألحكام اخلاصة بالتحكم بدرجات احلرارة.
ح -يتم فحص تسجيل قراءات درجات احلرارة على املرسام (الثيرموغراف) احلراري
لوسائل نقل الغذاء في اليوم األخير من حتميل الغذاء على املنفذ احلدودي لبلد
التصدير وحتى تاريخ فحصها في املنفذ احلدودي لبلد الدخول.
خ -بخصوص وسائل نقل الغذاء املبرد:
 .iيسمح بفترة انقطاع التيار الكهربائي ملدة أقصاها ساعتني ،شريطة أن تكون
قراءة درجة حرارة الهواء الراجع مباشرة قبل وبعد االنقطاع أقل من ( )5درجات
مئوية
 .iiفي حالة عدم احلفاظ على درجات احلرارة لألغذية املبردة ،يتم اتخاذ اإلجراءات
اآلتية:

ملحق :3متطلبات وشروط بطاقة املواد الغذائية املعبأة
تعتمد املتطلبات الصادرة عن اجلهات االحتادية ذات االختصاص مع األخذ بعني االعتبار
املتطلبات الرئيسية التالية:
أ -ان تكون البطاقة الغذائية باللغة العربية ويسمح وجود لغات اخرى  
ب -اسـم الغــذاء :يجب أن يوضح االسم طبيعة الغذاء احلقيقية وفي حال تعذر
وجود االسم شائع للمادة الغذائية ،فيجب استعمال اسم وصفي مناسب ال
ينطوي على أي تضليل للمستهلك
ت -قائمة املكونات :أن تكون مرتبة تنازليا حسب نسبة كل منها مع بيان أسماء
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املواد املضافة للمنتج أو الرموز الدولية لها مع بيان أي املكونات التي تتسبب في
فرط احلساسية
ث -البيانات التغذوية
ج -صافي احملتويات :بيان صافي احملتويات باحلجم لألغذية السائلة أو بالوزن لألغذية
اجلامدة أو بالوزن أو احلجم للمواد الغذائية شبه اجلامدة أو اللزجة .إضافة إلى
بيان الوزن املصفى للغذاء املعبأ
ح -االسم والعنوان :يجب أن يذكر اسم وعنوان الصانع أو املعبئ أو املوزع أو املستورد
أو املصدر أو البائع
خ -بلد املنشأ :يجب بيان بلد املنشأ على عبوات األغذية ،وفي حال تعرضت املادة
الغذائية لعمليات جتهيز في بلد ثان تغير من طبيعتها األصلية ،فيعتبر البلد
الذي مت فيه هذا التجهيز بلد املنشأ.
د -رقم دفعة اإلنتاج (التشغيلة)
ذ -التاريخ :بحيث يتم اعتبار ( يوم-شهر -سنة) لألغذية
ذات فترة صالحية أقل من  3أشهر ،و(شهر -سنة)
لألغذية ذات فترة صالحية أكثر من  3أشهر.
مالحظة  :تعتمد املتطلبات الصادرة عن اجلهات االحتادية ذات
االختصاص مع األخذ بعني االعتبار متطلبات الالئحة
الفنية االماراتية  رقم  1-150اخلاصة بفترات  الصالحية
للمواد الغذائية املعبأة  
ر -تعليمات التخزين واالستخدام :يجب بيان أية شروط خاصة بالتخزين إذا كان
تاريخ الصالحية يعتمد على توافر هذه الشروط ،اضافة الى بيان اي متطلبات
الستخدام املنتج مبا في ذلك تعليمات إعادة التجهيز إذا كانت املادة الغذائية
تتطلب ذلك لضمان االستخدام السليم لها.
ز -األغذية املعاجلة باإلشعاع :يجب توضيح ذلك بالكتابة بالقرب من اسم املادة
الغذائية .كما ويجب بيان اي من املكونات التي تعرضت للعالج باإلشعاع ضمن
قائمة املكونات
س -امللصق اإلضافي على البطاقة :يجب أن يكون صعب اإلزالة في الظروف العادية
لتداول املادة الغذائية املعبأة وان ال يخفي أية معلومات مطلوبة في البطاقة
الغذائية إضافة إلى عدم احتواءه على أية بيانات مخالفة ملا جاء في البطاقة
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األصلية.
ملحق :4متطلبات جمع العينــات
تسري أحكام النظام رقم ( )5لسنة  2010بخصوص أخذ
عينات األغذية لغايات الرقابة الرسمية ،مع األخذ بعني
االعتبار املتطلبات الرئيسية التالية               :
أ -تؤخذ العينات اخلاصة بأغراض الرقابة الرسمية على
سالمة الغذاء إلرساليات األغذية من قبل املفتشني
اخملولني في املنافذ احلدودية وتعتبر هذه العينات ممثل ًة
لصنف الغذاء
ب -يجب أن يكون حجم العينة كافيا ً بحيث يسمح بتكرار
التحاليل اخملبرية عند احلاجة ،وأن يكون مطابقا ً جلداول
أحجام العينات الصادرة عن اجلهاز.
ت -تؤخذ العينات من مادة غذائية واحدة ،بغض النظر
عن احلجم ،طاملا كان إنتاجها حتت نفس الظروف (رقم
التشغيلة أو تاريخ اإلنتاج) متى كان ذلك ممكنا ً حيث يتم
ترميز كل عينة برقم مرجعي بغرض التعريف والتتبع
لكل عينة.
ث -يتم نقل العينات بواسطة سيارة نقل العينات اخملصصة
للغاية من قبل اجلهاز.
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