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  المقدمة : – 1
 

لضروري أن يكون اإلمارات العربية المتحدة ، من انشطة الغذائية في إمارة رأس الخيمة و دولة مع تزايد الطلب على األ

دما يكون هناك مكنًا عنالذي يتم تحضيره والتعامل معه وتقديمه آمنًا ومفيًدا لالستهالك البشري. يمكن أن يكون هذا م الغذاء

إعتماد مراكز  ظيمبشأن تن 2020 لسنة( 1صدر القانون رقم ) . في هذا الصدد الغذائيةلمنشآت ل فعال نظام إدارة ورقابة

 او     توفير شخصبالذي يلزم المنشآت الغذائية الصادر عن حكومة رأس الخيمة وء التدريب والمدربين ومسؤولي سالمة الغذا

لذي يتم تداوله العمل على ضمان سالمة الغذاء يتم تسميتهم بمسؤول سالمة الغذاء ل) أشخاص ( مؤهلين ومسجلين ومعتمدين 

  في المنشآت الغذائية .

 الغرض :  – 2
 

ة الصحة العامة ببلدية بإدار الرقابة الغذائيةمن قبل قسم  اءغذل سالمة المسؤوتم وضع هذه المتطلبات للتسجيل والموافقة على 

تحت  ذائيةالغ المنشآتولضمان عمل  الغذاءعن طريق رأس الخيمة بغرض حماية مستهلكي األغذية من األمراض المنقولة 

لقوانين ل وفقًايقومون باإلشراف على تدوال األغذية الذين مسجلين ومعتمدين مؤهلين و مسؤولي سالمة الغذاء إشراف

  .بلدية رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية المتحدةالصادرة من التعاميم نظمة واألو

 :  األهداف -3
 

أهداف هذا اإلجراء هي التأكد من: •    

    معايير الظمة واألنولقوانين لوفقًا الغذائية مؤهاًل بما يكفي ألداء مهامه  المنشآتفي  غذاءأن يكون مسؤول سالمة ال  3.1

.بلدية رأس الخيمة ودولة اإلمارات العربية المتحدةو التعليمات الصادرة من تعاميم الو  

 بتأدية األدوار ام اإللتزالغذائية في إمارة رأس الخيمة بمتطلبات صحة وسالمة األغذية من خالل  المنشآتتلتزم جميع   3.2

. غذاءسالمة ال  يمسؤولل  والمسؤوليات  

ستوى عالياً من بالمحافظة على م معنيمسجل ومعتمد  غذاءسالمة ال لؤوالغذائية مس المنشآتلدى جميع  يجب أن يكون  3.3

  الغذائية. منشأةأثناء األنشطة التشغيلية للصحة وسالمة األغذية 

، لتحديد مخاطر  لتنفيذ معايير صحة وسالمة األغذية غذاءل سالمة الؤوالغذائية مس المنشآتلدى جميع  يجب أن يكون  3.4

 االت عدم اإلستيفاء ح من سالمة األغذية في التشغيل ،  وتطبيق تدابير رقابة كافية وفعالة لضمان سالمة المنتجات النهائية

(ات الغذائيةالتسمموتقليلها إلى الحد األدنى. )مثل الشكاوى الغذائية أو   

لفعال لبرنامج امن خالل التطبيق األغذية  سالمة معايير و المنتجات الغذائية متوافقة مع متطلباتضمان أن تكون  3.5 

   في المنشآت الغذائية . غذاء ال مسؤول سالمة

الغذائية من خالل ات التسممالغذائية ،  اإلخطارات )مثل الشكاوى الغذائية ، و حاالت عدم إستيفاء األغذية تقليل عدد   3.6

  .غذاء اللبرنامج مسؤول سالمة التطبيق الفعال 

 

 النطاق :  – 4

  .الغذائية المرخصة في إمارة رأس الخيمة المنشآتعلى جميع  غذاءسالمة اليسري برنامج ومتطلبات مسؤول 
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 التعاريف والمصطلحات :   - 5
 

لنص بغير ذلك :اقرين كل منها ما لم يقض سياق  المبينة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعان  

 إجراءإلعادة النظر في  ية بإدارة الصحة العامةائغذال قابةرالية إلى قسم ائغذالمنشأة ال مسؤولطلب مقدم من  : التظلم  1.5

.ات المقدمة من القسمالخدمأحد اتخذ بشأن التفتيش أو   

بإدارة  لغذائيةالرقابة اإلى قسم  منشأةأو ، من قبل أي شخص  التظلمالتعبير عن عدم الرضا ، بخالف  : الشكوى  2.5  

.في إدارة الصحة العامة ، حيث يتوقع الرد الغذائيةراقبة االقسم  بخدماتالصحة العامة ، فيما يتعلق    

  وى مقبول.األغذية أو تقليله إلى مست إجراء أو نشاط ضروري لمنع خطر كبير على سالمة:  إجراءات التحكم  5.3 

مل أن تكون غير تعامل مع المنتجات التي يحتالإجراء للتخلص من عدم المطابقة المكتشف. يشمل التصحيح التصحيح:   5.4

المعالجة لمعالجة أو آمنة ويمكن بالتالي إجراؤها بالتزامن مع إجراء تصحيحي. قد يكون التصحيح على سبيل المثال ، إعادة ا

   حددة(.اإلضافية أو إزالة العواقب السلبية لعدم المطابقة )مثل التخلص من أجل استخدام آخر أو وضع عالمات م

.حليل السببإجراء إلزالة سبب عدم المطابقة ومنع تكرارها. يشمل اإلجراء التصحيحي ت:  اإلجراء التصحيحي   5.5  

قابة رالمن قبل قسم  اإلعتمادتقييم كفاءة أي شخص في مجال سالمة الغذاء ، مما يؤدي إلى :   اإلمتحان ) الفحص (   5.6 

لتدريب والمدربين بشأن تنظيم إعتماد مراكز ا  2020( /  1) لعامة وفقًا ألحكام القانون رقم بإدارة الصحة ا الغذائية 

.رأس الخيمةحكومة الصادر عن ومسؤولي سالمة الغذاء    

مؤقت أو و متحرك دائم أسواء كان المرفق ثابت  أي مكان مرخص له يتم فيه تداول المواد الغذائية:  الغذائية المنشأة   5.7

ذلك على سبيل ل بيعها للمستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر. يشم ، تخزينها أوتداولها  ،تحضيرها  ،تصنيعها و يتم فيه 

مستشفيات ، و النوادي لمصانع ، الفنادق ، المطاعم ، المقاهي ، الكافتيريات ، الالمثال ال الحصر شركات تجارة األغذية ، ا

بقالة و السوبر ماركت التعليمية العامة والخاصة ، محالت ال في المدن العمالية ، المؤسساتالخاصة ، المطاعم والكافتيريات 

  بغض النظر عما إذا كان االستهالك داخل أو خارج المبنى.

عبأة( والمعدات أي شخص يقوم بمناولة أو تحضير المواد الغذائية )سواء كانت مغلفة أوغيرم: متداولي الغذاء    5.8 

.المتعلقة باألغذية في المنشآت الغذائية  

تسبب في آثار ضارة يأن  أو إمكانية عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاء ويحتمل: مخاطر الغذاء    5.9

.بالصحة  

المخاطر ، والتي يجب  مخاطر سالمة األغذية ، والتي تم تحديدها من خالل تقييم: الغذاء مخاطر كبيرة على سالمة   5.10 

  .التحكم تدابير إجراءات والسيطرة عليها من خالل 

نشاء وتنفيذ غذائية معينة يكون مسؤوالً عن إ منشأةهو شخص مؤهل لمشروع تجاري أو  : مسؤول سالمة الغذاء  5.11

الًكا أو مديًرا أو ( الغذائية العاملة. يمكن أن يكون مالمنشآت) منشأةالومراقبة وتحسين برنامج صحة وسالمة األغذية في 

ي بلدية رأس ف ئيةالغذا الرقابةومعترف به من قبل إدارة ئية ( الغذاالمنشآت) منشأةالمشرفًا أو أي شخص مؤهل آخر ترشحه 

.الخيمة  

بإدارة الصحة لغذائية الرقابة ادورة تدريبية حول سالمة الغذاء معتمدة من قسم  : دورة تدريبية حول سالمة الغذاء  5.12

. 202( لسنة  1)رقم  المحلي  العامة وفقاً ألحكام القانون   
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 المحلي  بإدارة الصحة العامة وفقًا ألحكام القانونالرقابة الغذائية : دورة معتمدة من قسم  سالمة الغذاء لؤوسم دورة  5.13

. 2020  (1)رقم   

قتها لمتطلبات محددة والخدمة وتحديد مدى مطاب ات ،العملي، فحص المنتج  هي عملية مهنية يتم من خاللها:  التفتيش  5.14

.لمتطلبات القانونيةإستنادا ل  

ولة بالتفتيش.هي الجهة المخبلدية رأس الخيمة لبإدارة الصحة العامة الرقابة الغذائية قسم  : التفتيش جهة  5.15  

.إلجراء التفتيش المنظمةاعد واإلجراءات قوالهو عبارة عن :  نظام التفتيش  5.16  

  .تحديد حالة نظام أو عملية أو نشاط:  ) متابعة ( المراقبة  5.17

 :  لغذاءاسالمة  مسؤول  - 6
 

وتنفيذ  ن إنشاءعيكون مسؤوالً  غذائية معينة   منشأةو معتمد إلدارة نشاط تجاري أو هو شخص مؤهل  اءغذسالمة المسؤول 

ء مالًكا أو مديًرا أو ل سالمة الغذاؤوية . يمكن أن يكون مسلغذائا منشأةالفي  األغذية سالمة ومراقبة وتحسين برنامج صحة و

.بلدية رأس الخيمةالرقابة الغذائية لومعترف به من قبل قسم  منشأةالمشرفًا أو أي شخص مؤهل ترشحه   

 المتطلبات العامة :  – 6.1

إدارة بالغذائية  الرقابةقسم  قبلمن مسؤول سالمة الغذاء  إعتمادالغذائية في رأس الخيمة  المنشآتيجب على جميع   6.1.1

. بلدية رأس الخيمةلالصحة العامة   

أن يتم تسجيله  لىعبفعالية  تداول الغذاء المعرفة الكافية إلدارة عمليات  غذاءل سالمة الؤويجب أن يكون لدى مس  6.1.2

   بلدية رأس الخيمة.لبإدارة الصحة العامة  الرقابة الغذائيةواعتماده من قبل قسم إمتحانه و

.غذية.في مجال األ مرخصة منشأة حاصاًل على شهادة سارية وأن يعمل في اءغذيجب أن يكون مسؤول سالمة ال  6.1.3  

 لغذاءول عن سالمة ايجب أن يكون المسؤ كمائية الغذا منشأةالموظفًا متفرًغا في  اءغذيجب أن يكون مسؤول سالمة ال  6.1.4

  ساعات العمل. خاللأثناء أنشطة تحضير الطعام ومناولته  منشأةالحاضًرا في 

لبيع بالتجزئة / األسواق ، مثل الفنادق ومحالت ا مختلفة الغذائية التي لديها منافذ متعددة أو مواقع تشغيلية المنشآت  6.1.5

المة الغذاء في سل واحد على األقل عن ؤوالمصانع ، يجب أن يكون لديها مسوالمستودعات وسلسلة المطاعم / الكافيتريات و

. كل منشأة  

نوبات مل جميع حاضًرا خال غذاءسالمة ال واحدة ، فيجب أن يكون مسؤول(  ورديةمناوبة ) إذا كان هناك أكثر من   6.1.6

. التشغيلوالعمل   

على شهادة  إال إذا كان قد استوفى المتطلبات وحاصل( مسؤول سالمة الغذاء) مسمىال يجوز ألي شخص استخدام   6.1.7

. بلدية رأس الخيمةل، إدارة الصحة العامة  الرقابة الغذائيةسارية من قسم   

توظيف مسؤول سالمة ( يوًما ل90) منشأةاليتم منح سالمة الغذاء أو استقالته من عمله ، ؤول مس خدمات بمجرد إنهاء  6.1.8

ومع ذلك   ة الغذائية امج مسؤول سالمة الغذاء بقسم الرقابنتعويضه حال توفر أفراد مدرجين مسجلين في برالجديد ، أو الغذاء

 توفر الشخص المؤهل التأخير أو عدم دراسة سبب إدارة الصحة العامة تمديد الفترة الزمنية المذكورة بناًء على يجوز لمدير

. خالل الفترة الزمنية المذكورة  
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الغذائية بالقرب من  منشأةاليجب أن توضع بشكل بارز داخل  منها األصلية أو نسخة الغذاءشهادة مسئول سالمة ا  6.1.9

.الغذائية منشأةالالشهادة عندما ال يكون الفرد موظفًا في  هذه يجب إزالة و المدخل أو االستقبال  

 :  ؤوليات مسؤول  سالمة الغذاءدور ومس – 6.2
 

 وألغذية ا وسالمة غذائية المسؤولية الكاملة عن إدارة صحة منشأةفي أي  غذاءيجب أن يتحمل مسؤول سالمة ال  6.2.1

. األغذية خالل فترة التشغيل بأكملها تداوللاألنشطة التشغيلية   

ل سالمة ؤوسموفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في برنامج  غذاءسالمة الؤول ليات مسؤويجب أن تكون أدوار ومس  6.2.2

. الغذاء ، إن وجدت منشأةلباإلضافة إلى الوصف الوظيفي  الرقابة الغذائيةبقسم  غذاءال  

 أواف المشرف يعمل تحت إشر غذاءأو كان المسؤول عن سالمة ال سترشح شخًصا آخر غير المدير منشأةالإذا كانت   6.2.3

 غذاءل سالمة البرنامج مسؤو كما هو مذكور في. أدواًرا ومسؤوليات واضحة  غذاءن يكون لمسؤول سالمة الالمدير ، فيجب أ

 الصادرعن قسم الرقابة الغذائية . 

، لوائح ، ال قوانينال معتوافق الغذائية لي منشأةالسالمة الغذاء في واجباته لضمان  غذاءسالمة المسؤول يجب أن يؤدي   6.2.4

. بلدية رأس الخيمةلإدارة الصحة العامة ب الرقابة الغذائيةقسم  يصدرهاالتي و التعاميم معايير ال  

إعداد الطعام والغذائية لضمان امتثال تداول  المنشآتوضع وتنفيذ اإلجراءات في  غذاءيجب على مسؤول سالمة ال  .2.56

  لقواعد ولوائح الصحة والسالمة الغذائية.

الذين  املين العاألغذية و تداولبسلطة التحكم واإلشراف على جميع عمليات  غذاءسالمة المسؤول متع يجب أن يت  6.2.6

ذائية والمواد الكيميائية توزيع المنتجات الغذائية والمواد ذات الصلة )مثل المضافات الغ، تخزين ، إعداد ،  تداوليشاركون في 

. مواد التعبئة والتغليف (،   

يات التفتيش أو ناء عملأثالرقابة الغذاية قسم مفتشي الرقابة الغذائية بويتعاون مع  غذاءأن ينسق مسؤول سالمة اليجب   6.2.7

تفارير وبًا ، ويقدم الالزمة ، متى وأينما كان ذلك مطلاإلجراءات التصحيحة ، ويقدم المعلومات الضرورية ، ويتخذ  التدقيق

الرقابة الغذية. إلى مسؤول التفتيش المختص بقسم اإلجراءات التصحيحية   

.المنتجات النهائيةو( بإعداد المواصفات لشراء واستالم المواد الخام 3)المستوى  غذاءسالمة اليجب أن يقوم مسؤول   6.2.8   

ظام تحليل المخاطر ( بتنفيذ نظام إدارة سالمة األغذية القائم على ن3)المستوى  غذاءيجب أن يقوم مسؤول سالمة ال  6.2.9

. المنتجات والمواقعيغطي جميع العمليات وعلى أن ونقاط التحكم الحرجة في منشأته الغذائية   

مة األغذية ، ( تحديد مخاطر سالمة األغذية ، بالتنسيق مع فريق سال3)المستوى  غذاءيجب على مسؤول سالمة ال  6.2.10

. ووضع خطة لرصد ومراقبة المخاطر لسالمة األغذية  

سالمة األغذية ،  ( بتنفيذ تدابير رقابة فعالة ، بالتنسيق مع فريق3)المستوى  غذاءيجب أن يقوم مسؤول سالمة ال  6.211

  .المحددة لسالمة األغذية الشديدةللتحكم في المخاطر 

مليات تفتيش / تدقيق داخلية لألغذية وإجراء ع ،( إعداد قائمة فحص 3)المستوى  غذاءيجب على مسؤول سالمة ال  6.2.12

 تحديدو األغذية.مة سالللتأكد من  بصورة دوريةليات الغذائية والمرافق ومناولي األغذية والمواد تدقيق ذاتية داخلية للعم

. المة األغذية س برامج المخاطر وتدابير الرقابة والسياسات واإلجراءات المرتبطة بها بشكل فعال وتحقيق أهداف وغايات  
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ما هو مذكور ( المتطلبات ك1والمستوى  2)المستوى  لغذاءستوى األخرى لمسؤول سالمة ايجب أن تتبع فئات الم  6.2.13

ذاء بناء على طلب قسم ( إذا كان نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة  مطلوباً للتنفيذ في منشأة الغ 6.12 – 6.8)  في

 الرقابة الغذائية لبلدية رأس الخيمة.  

. نظيف وتعقيم المعدات والمرافقمن فعالية ت غذاءيجب أن يتحقق مسؤول سالمة ال  6.2.14  

تفشي ، قة مثل المنتجات غير المطابحاالت عدم إستيفاء األغذية جميع  غذاءل سالمة الؤويجب أن يتابع مس  6.2.15

و إجراءات التتبع واإلسترجاع.الشكاوى المتعلقة باألغذية ، الغذائية  التسممات  

. ة األغذيةبرامج سالمأن جميع متداولي األغذية مدربون بشكل مناسب على  غذاءيجب أن يضمن مسؤول سالمة ال  6.2.16  

أثناء لغذاء ا يممارسات تداول األغذية التي يتبعها متداولالتحكم في مراقبة و غذاءمسؤول سالمة اليجب على   6.2.17

   .الغذائية منشأةالالتعامل مع األغذية أو المنتجات أواألنشطة المتعلقة باألغذية في 

 :  يف / مستويات مسؤول سالمة الغذاءتصن – 6.3
 

األنشة الغذائية .لي سالمة الغذاء إلى ثالث فئات حسب نوع ؤوتم تصنيف مس  

  3المستوى  غذاءمسؤول سالمة ال   •

2سالمة الغذاء المستوى مسؤول    •  

    1المستوى  الغذاءسالمة مسؤول    •

(. 1)  رقم الغذائية التالية كما هو مذكور في الجدول أدناه المنشآتتنطبق المستويات المذكورة أعاله على أنشطة    

.الغذائية منشأةالونوع نشاط  غذاءلل سالمة اؤومسمستوى  -( 1جدول رقم )  

الغذائية المنشآتنوع  سالمة الغذاء يمسؤول اتيمستو   

،نجوم(  5و  4و  3الفنادق )  •  
   الغذائية )جميع الرخص الصناعية(شركات تصنيع المواد  •
هايبر وسوبر ماركت ،  •  
  شركات التموين )بما في ذلك شركات التموين في المستشفيات(   •

 

 

 

 مسؤول سالمة الغذاء

متقدم - 3  المستوى   
 

المقاصف ،  •  
مطاعم ،  •  
، كافتيريا  •  
، مخابز صغيرة  •  
، حلويات  •  

   األطعمة المتنقلة / الشاحنات ،محالت   •
المستودعات )المنتجات الجافة والمبردة والمجمدة( ،  •  
شركات إعادة التعبئة ،  •  
، محطة مياه  •  
.بما في ذلك البيع عبر اإلنترنت التجاريةشركات   •  
.سياحيةالمطاعم المطاعم و، الونجمتان(  ةفندق )نجم  •  

 
 
 
 

سالمة الغذاء مسؤول   

متوسط - 2 المستوى  
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 أسواق التجزئة؛
البقالة،  •  

أكشاك سوق السمك ،  •    
أكشاك سوق الخضار والفواكه ،  •  
/ كشك / أكشاك ، سرادق  •  
. آلة للبيع  •  

 
 

 
 مسؤول سالمة الغذاء 

سيأسا - 1المستوى   

لتوضيح فئة المسؤول عن سالمة األغذية ، يرجى الرجوع إلى تصنيف 
رقابة اللقسم التصنيف وفقًا لخطة المنشآت وأنشطتها تبعاً لدرجة الخطورة 

 الغذائية.

 
 

: ملحوظة  
 

 

 :  يير الترشيح لمسؤول سالمة الغذاءمعا – 6.4
 

 األنشطةهم وتشغيل المعينين بمستوى كاٍف من المؤهالت األساسية والخبرة ، لف غذاءسالمة ال يشترط أن يتمتع جميع مسؤولي

( .  2)  خصصة ، كما هو مذكور في الجدول رقمتالغذائية أو المهام الم  

:  ول سالمة الغذاءؤمعايير تعيين مس -( 2جدول )  

المنشآتأنشطة  درجة الخطورة المتطلبات غذاءسالمة ال يسؤولممستويات    م 

 
غذائية أخريج علوم 

طبيعية علومأو  
أو شهادة الثانوية 

العامة على األقل مع 

.سنوات 3 خبرة  

 
 

عالية الخطورة  ، 
متوسطة الخطورة ، 
 ومنخفضة الخطورة .

 5،  4،  3الفنادق )
نجوم( ، شركات تصنيع 

المواد الغذائية )جميع 
الرخص الصناعية( ، 
هايبر وسوبر ماركت 
وشركات التموين )بما 

في ذلك شركات التموين 
.  في المستشفيات(  

 
 
 

 مسؤول سالمة الغذاء

ممتقد - 3  المستوى   

 
 
 

1 

 
 

الثانوية العامة أو على 
األقل معرفة القراءة 
والكتابة. يفضل أن 

يكون لديه خبرة 
.سنتين  

 
 

عالية الخطورة  و 
 متوسطة الخطورة
شركات األغذية 

 الصغيرة

 مقاصف ، مطاعم ،
كافتيريا ، مخابز صغيرة 

، حلويات ، محالت / 
شاحنات طعام متنقلة ، 
مستودعات )منتجات 

جافة ، مبردة ومجمدة( ، 
شركات إعادة التعبئة ، 

محطات المياه والشركات 
التجارية بما في ذلك البيع 

.عبر اإلنترنت  

 
 
 
 

سالمة الغذاء مسؤول   

توسطم - 2المستوى   

 
 
 
 

2 

 

شهادة الثانوية العامة 
أو على األقل معرفة 

القراءة والكتابة. 
يفضل أن يكون لديه 

. خبرة سنة واحدة  

 

 قليلة الخطورة
شركات األغذية 

 الصغيرة

أسواق التجزئة؛ محالت 
البقالة وأكشاك سوق 

األسماك وأكشاك أسواق 
، الفواكه والخضروات 

/ أكشاك /  سرادقو
.أكشاك وآلة بيع  

 
 

 مسؤول سالمة الغذاء 

ساسيأ - 1المستوى   

 
 

3 
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فردية يمكن منح اإلعفاء من قبل مدير إدارة الصحة العامة على أسس 
 في ثالث محاوالتغذية سالمة األإمتحان مسؤول  بشرط اجتياز اختبار

.كحد أقصى  

 
 ملحوظة :

 

4 

 

  : طوير المتطلبات المحددة لمسؤول سالمة الغذاءت – 6.5

تداول الغذاء في  نشطةأ لجميع غذاءسالمة الل ؤوبإعداد متطلبات محددة لتسجيل وتقييم مسالرقابة الغذائية يقوم قسم    6.5.1

لجميع األنشطة الغذائية. غذاءلتقييم مسؤول سالمة الالرقابة الغذائية  متطلبات قسم - 2انظر الملحق رقم  .إمارة رأس الخيمة  

و األغذية مة متوافقة مع قوانين سال الذي يعمل باألنشطة الغذائية الغذاءل سالمة ؤويجب أن تكون متطلبات مس  6.5.2

.  ذات الصلة الخليجية /المواصفات اإلماراتية   

و ذلك اف المهتمة الغذائية واألطر المنشآتعلى جميع  لغذاءحددة الخاصة بمسؤول سالمة ايجب تعميم المتطلبات الم  6.5.3

  للعلم بها و تنفيذ ما جاء فيها .

 :  عملية التسجيل لمسؤول سالمة الغذاء – 7
 

:  غذاءلتسجيل مسؤول سالمة الإلكتروني طلب تقديم   7.1  

غذاء م طلب تسجيل مسؤول سالمة الوتقدي لغذاء ،الغذائية تحديد المسؤول عن سالمة ا صاحب المنشأةيجب على   7.1.1

وفقًا  الوثيقة همن هذ(  9) ور في البند رقم وحده مع المستندات المطلوبة )المذكورة في الطلب( وإيصال الدفع )كما هو مذك

بشأن تنظيم إعتماد مراكز التدريب ، المدربين و مسؤولي  2020لسنة  (  1)  لقانون رقم وفقا الرسوم المذكورة لمتطلبات 

أو مركز سعادة المتعااملين   www.rak.ae  على  الموقع اإللكترونيعبر سالمة الغذاء الصادر عن حكومة رأس الخيمة 

 بإدارة الصحة العامة لبلدية رأس الخيمة.

 يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :  – 7.1.2
 

. لمنشأة الغذائية سارية المفعولالتجارية لرخصة الصورة من   2.1.7.1  

.المرشح غذاءحديثة لمسؤول سالمة الفوتوغرافية  صورة  7.1.2.2  

بطاقة الهوية اإلماراتيةنسخة من   7.1.2.3 .  

. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين فقطأو  ،نسخة من صفحات جواز السفر والتأشيرة   4.7.1.2  

.  الخبرة المهنية حيثما ينطبق ذلك، وشهادات الشهادات األكاديمية   7.1.2.5  

درهًما إماراتيًا 50رسوم طلب تسجيل مسؤول سالمة الغذاء هي     7.1.3 

.لدية رأس الخيمةوفقًا لقرار المدير العام لب الغذاءسالمة مسؤول من دفع رسوم  ) اإلستثناء ( يكون اإلعفاء  مالحظة:  

لمعايير األساسية المعين يفي بالمتطلبات وا غذاءد من أن مسؤول سالمة الالتأك صاحب المنشاة الغذائيةيجب على    7.1.4

. من هذا المخطط( 2)كما هو مذكور في الجدول رقم   

لمعني بمراجعة وتدقيق االموقع اإللكتروني يقوم الموظف طلبًا عبر  العميل  /صاحب المنشأة  الغذائية بمجرد أن يقدم   7.1.5

  الطلب.

http://www.rak.ae/
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إلى العميل  الطلبعمل أو إعادة يوم (  2)  ضونغوالموافقة عليه في مراجعة الطلب الموظف المختص بيجب على   7.1.6

 إلجراء التعديل الالزم )في حالة فقد أي معلومات أو مستندات ضرورية(. 

  المتعاملين : سعادةمن خالل مركز  طلب تسجيل مسؤول سالمة الغذاء – 7.2
 

الطوارئ( ، وحدها  بلدية رأس الخيمة  الطلبات )بخالف حاالتلإدارة الصحة العامة بالمتعاملين  سعادةيتلقى مركز   7.2.1

 " الرقابة ظامنفي  واإلحصاءللتسجيل  غذاءسالمة المع المستندات المطلوبة )المذكورة في الطلب( وإيصال الدفع لمسؤول 

  .طبقاً لقائمة مسؤول سالمة الغذاءالغذائية 

موظف المع المستندات ذات الصلة إلى  غذاءل سالمة الؤوالمتعاملين إرسال طلب مس سعادة يجب على مركز  7.2.2

ز للمراجعة واتخاذ القرار الرقابة الغذائية قسم ب لشؤن التدريب  لمراجعة / اللجنة الفنيةالمختص ل  

لرد على مقدم للغذائية الرقابة اقسم ب لشؤن التدريب المتعاملين رًدا على كل طلب من اللجنة الفنية سعادةيتلقى مركز   7.2.3

.الطلب وفقًا لقرار اللجنة خالل يومي عمل  

لمتعاملين اسعادة يقوم موظفي  ، غذاءمسؤول سالمة ال طلبأي مستند أو معلومات ضرورية في  عدم توفرحال في   7.2.4

. ل ليقوم بالتعديل المطلوب.الطلب للعمي إعادةب  

معايير االختيار  ءبرفض الطلب بناء على عدم إستيفاالمسؤولة  لشؤون التدريب الفنية اللجنةقامت في حالة ما إذا   7.2.5

االختيار المدرجة في  الغذاء ترشيح شخص آخر )وفقًا لمعايير منشأةلفيمكن ،  هذه الوثيقةالمطلوبة في  غذاءسالمة ال مسؤولل

مراجعة قرار اللجنة الفنية إدارة الصحة العامة لمدير إلى  ( تظلم ) مناشدة الغذائية تقديم طلب  منشأةلليحق  كم(. هذه الوثيقة

 لشؤن التدريب أو يمكنها تقديم طلب لإلستثناء .

:  تقييم مسؤول سالمة الغذاء – 7.3  
 

لجنة فيجب على ال ، الرقابة الغذائية المعين من قبل قسم  غذاءافقة على طلب مسؤول سالمة الفي حالة إذا تمت المو  7.3.1

 طلبألنشطة المذكورة في انطاق لتقييم كفاءته وفقًا لـ غذاءمسؤول سالمة اللمرشح للالمسؤولة تنظيم تقييم لشؤن التدريب الفنية 

وفقاً لألنشطة المحددة في مجال األغذية. والرقابة الغذائية ومتطلبات قسم  غذاءمسؤول سالمة ال  

وفقًا لمتطلبات  غذاءمة الإجراء تقييم لمسؤول سالإعداد والرقابة الغذائية إلدارة لشؤن التدريب يجب على اللجنة الفنية   7.3.2

لغذائية الخاصة. نشطة ااأل، أو األغذية المحددة ألنشطة  غذاءعتمدة لتقييم مسؤول سالمة الالمالرقابة الغذائية إدارة   

معتمدة ذات الصلة ال غذاءسالمة ال لؤومسلوثيقة امتحانًا كتابيًا وفقًا  غذاءسالمة المسؤول  يجب أن يكون تقييم  7.3.3

. معينةالغذائية ال المنشآتألنشطة  غذاءل سالمة الؤومس لتقييمالرقابة الغذائية ومتطلبات قسم   

هنية والخبرة شهادات المالمعايير التالية ؛ مراجعة المؤهالت وال غذاءقد تتضمن عملية تقييم مسؤول سالمة ال  7.3.4

المدرج من قبل  أوالمرشح  غذاءسالمة السؤول ممقابلة مع  اوالمعترف به ةمعتمدأي جهة إقليمية والمؤهالت المماثلة من 

الرقاابة الغذائية. لقسم لشؤن التدريب اللجنة الفنية   

الجهة المختصة ل قب بإدارة الصحة العامة أومنقسم الرقابة الغذائية بإخطار جميع مسؤولي سالمة الغذاء  علىيجب   7.3.5

  بالتدريب وتنظيم اإلمنحانات عن موعد ومكان اإلمنتحان. 

صواب والخطأ ، أسئلة قد تشمل معايير االختبار ، على سبيل المثال ال الحصر ، أسئلة االختيار من متعدد ، أسئلة ال  7.3.6

.المطابقة وأسئلة اإلجابات القصيرة  
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ووفقا  غذاءسالمة المسؤول المعتمدة لتقييم الرقابة الغذائية وفقًا لمتطلبات قسم  متحاناإليجب أن يكون محتوى   7.3.7

  للألنشطة الغذائية في المنشأة الغذائية. 

فقًا لقرارمدير إدارة و غذاءنة بمصادر خارجية لعملية تقييم مسؤول سالمة الاالستعاالرقابة الغذائية قد يقرر قسم  : ملحوظة

  .الصحة العامة والمدير العام لبلدية رأس الخيمة

:  إعتماد مسؤول سالمة الغذاء  – 7.4  
 

ابة الغذائية الرقمن قسم  غذاءسالمة الؤول حان على شهادة مسالذين يجتازون االمتلغذاء سالمة ا يمسؤوليحصل   7.4.1

. وفقا لألنشطة الغذائيةبإدارة الصحة العامة   

تدريب معتمدة  والذي لم يجتاز اإلمتحان على دورة تدريبية من شركة غذاءمسؤول سالمة الالمرشح كيجب أن يحصل   7.4.2

  وفقا لقرار اللجنة الفنية لشؤن التدريب . 

عندها تنظم تدريب توفر أو إعتماد برامج تدريبية معينة من قسم الرقابة  الغذائية ألي من شركات الفي حالة عدم   7.4.3

.الغذاء المرشحينسالمة  يدورة تدريبية لمسؤول لشؤن التدريب اللجنة الفنية   

أشهر من تاريخ  6إلعادة التقييم في غضون الذين لم يجتازون التقييم أنفسهم  غذاءسالمة ال يمسؤوليهئ يجب أن   7.4.4

. التقييم األول ،  )مجانًا لمرة واحدة فقط(  

قدم طلبًا لمسؤول وتأأن ترشح الغذائية  منشأةالالتقييم لثالث مرات فيجب على  غذاءول سالمة الؤسميجتاز إذا لم   7.4.5

. آخر للتسجيل والتقييم غذاءسالمة ال  
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:  غذاءعتماد المسؤول عن سالمة اللعملية إمخطط تدفق   7.5  
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ول سالمة الغذاءؤبرنامج مس  

تطور وتصدر  الرقابة الغذائية 

   برنامج مسؤول الغذاء

 

استالم طلب تسجيل 

الغذاءول سالمة ؤمس  

ؤول  مس طلب مراجعة

غذاءسالمة ال  

 الغذاءسالمة  يلؤومسقائمة 

ية تقييم من قبل اللجنة الفنلل ةمدرجال

لقسم الرقابة الغذائية شؤن التدريبل  

الغذاءسالمة ول ؤمسالسجل   

مراجعة وقرار 

 اللجنة الفنية

 رفض

الغذاءسالمة تقييم مسؤول   

سالمة تقديم طلب مسؤول نموذج 

 الغذاء

لغذاءسالمة ا مسؤولتقييم   

قرار اللجنة 

لشؤن   الفنية

 التدريب

سالمة  ؤولإصدار شهادة مس

لغذاءا  

 مسؤوللتحديث سجل التسجيل 

غذاءسالمة ال  

سالمة الغذاء مسؤولشهادة   

سجل التسجيل لمسؤول سالمة 

 الغذاء

 النهاية

 تدريب
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:  تطبيقال – 8    
من تاريخ  الغذاءة برنامج مسؤول سالمتنفيذ  لفرضإدارة الصحة العامة هو السلطة الرسمية بالرقابة الغذائية قسم   8.1  

                .رأس الخيمة  ةلبلديتنفيذ المعتمدة من قبل مدير إدارة الصحة العامة أو المدير العام الالموافقة عليه ووفقًا لخطة 

الغذائية أثناء  آتالمنشفي  لغذاءل سالمة اؤوبرنامج مستطبيق تحقق من فعالية البالرقابة الغذائية قسم  يقوم مفتشي  8.2

تخاذ اإلجراءات الالزمة إبأي من المنشآت الغذائية يقوم مفتشي القسم  إستيفاءفي حالة عدم و. التدقيقأو ا ، / زيارات التفتيش 

  ن حكومة إمارة رأس الخيمة .عالصادر  2020 لسنة( 1)كما هو موضح في القانون رقم 

مسؤولي المنشأة  على يقالتدقلمعايير الصحة والسالمة الغذائية أثناء التفتيش أو اء  اإلستيفعدم حالة إذا تم تحديد أي   8.3

   الغذائية إتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. 

 يش أو التدقيق ، يمكنها تقديم بعد التفتالرقابة الغذائية قسم مفتشي من مخالفة  ، إنذار ،تنبيه الغذائية التي تتلقى  آتمنشال  8.4

. في اإلجراء المتخذ النظرإعادة إلى إدارة الصحة العامة للمراجعة و  ) مناشدة (تظلم   

ارة رأس الخيمة يعمل في منشأة تجارية أخرى بنفس النشاط في إمأن  غذاءمكن لمسؤول سالمة الي عند تغيير الوظيفة  8.5

 في حالة .عتراض الحق في اإل، وليس لدى صاحب العمل السابق الغذاء مازالت صالحة  طالماً ان شهادة مسؤول سالمة

الحصول على اإلعتماد  المنشأة الغذائية التى تم اإلنتقال إليها تعمل في أنشطة غذائية مختلفة يجب على مسؤول سالمة الغذاء

  لألنشطة الجديدة كمسؤول لسالمة الغذاء .الالزم 

شهادة المسؤول عن سالمة األغذية :  إلغاءتعليق أو  – 9  
 

 الرقابة الغذائية سم قمؤقتًا ( أو إلغاؤها )سحب الشهادة( من قبل تعليق ) الغذاءيمكن تعليق شهادة المسؤول عن سالمة   9.1

(  Dستوى ) م( مرتين متتاليتين كذلك تكرار حصولها على  Eحصول المنشأة على مستوى ) بلدية رأس الخيمة ، في حالة ل

 لقواعد وأنظمة جودة وسالمة الغذاء. الجسيمة ، أو تكرار المخالفات  أربع مرات

  غاء. لغذاء في حال إتخاذ قرار التعليق أو اإللل سالمة اؤوشهادة مس تسليمالغذائية  منشأةيجب على ال  9.2

بما في لرقابة الغذائية اقدمها قسم يالتعليمات التي (  شهاته المعلق أو الملغي) يجب أن يتبع المسؤول عن سالمة األغذية   9.3

  ذلك حضور الدورة التدريبية الموصى بها  و أي إجراءات أخرى إلعادة اإلعتماد. 

األغذية ولكن  منشأةأن يواصل وظيفته في  لغذاء، يمكن لمسؤول سالمة ا لغذاءل سالمة اؤوإلغاء شهادة مس في حالة  9.4

. لغذاء.لية تداول اللتحكم بفعالية في عميوًما  90جديد في غضون أغذية تعيين مسؤول سالمة  شأةلمنيتعين على ا  

غير قانوني يتم كل شنسختها بأي  المعلقة أو أوستخدام الشهادة الملغاة إبيقوم  لغذاءل سالمة اؤوحالة اكتشاف مس في  9.5

مة الغذاء والمنشاة.فرض غرامة وإتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد مسؤول سال  

:  سالمة الغذاءمسؤول ادة تجديد أو بدل فاقد لشه – 10  
 

ي تحتسب من تاريخ فترة الثالث سنوات الت قبل نهاية غذاء ل سالمة الؤوالغذائية تجديد شهادة مس منشأةليجب على ا  10.1

.صدار الشهادة. إ  

   موضح أعاله. كما هوالموظف إجتياز اإلمتحان والمعايير المطلوبة ، يجب على الغذاء ل سالمة ؤولتجديد شهادة مس 10.2
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شرة من مبان طلبها ، فيمكنفسه الغذائية أو المسؤول  منشأةمن قبل ال غذاءن شهادة المسؤول عن سالمة الفي حالة فقدا 10.3

بعد دفع لصحة العامة ااملين في إدارة دائرة البلدية ، أو عبر تقديم طلب لمركز خدمة سعادة المتعخالل النظام اإللكتروني ل

   متحان. اإلالرسوم الالزمة ودون الحاجة إلعادة 

  ستثناء من إعتماد مسؤول سالمة الغذاء :اإل – 11
 

إدارة الصحة دير مموافقة وذلك بسالمة الغذاء مسؤول برنامج من متطلبات األنشطة التجارية أو الفعاليات الغذائية تُعفى 

  . والسلطات المختصة األخرى.العامة ، والمدير العام لبلدية رأس الخيمة 

بما في ذلك لربحية المحلي أوالمنظمات المدنية غير ا عالفاعليات  والمعارض الخاصة التي يرعاها المجتم ، األحداث  11.1

. أكشاك الطعام لألعمال الخيرية  

عل ت واألكشاك المؤقتة. ( أشهر في السنة مثل البازارا3أقل من ثالثة )فترة تشغيلها  تدتم مرافق الطعام المؤقتة التي  11.2 

ات الخطورة نشطة من قسم الرقابة الغذائية خصوصاً لألنشطة ذان يتم الحصول على شهادة ال مانع من مزاولة هذه األ

  العالية. 

قوم بتعين أو التعاقد تأكثر من مرة  خالل العام الواحد أن التي تحدث الفعاليات رض أو االمنظمة للمعان يجب على اللج  11.3

  مع مسؤول لسالمة الغذاء ليكون مسؤالً خالل فترة الفعالية أو المعرض. 

  جيل شركات التدريب والمدربين لبرنامج مسؤولي سالمة الغذاء : تس – 12
 

دريب مسؤولي ت برنامج عن المسؤولوهو ، التدريب والمدربينشركات وإعتماد  تسجيلالرقابة الغذائية بقسم يقوم   12.1

  . 2020في عام عن حكومة رأس الخيمة الصادر (1)القانون رقم في الواردة وفقًا لمتطلبات الغذاء سالمة 

عليها في  يجب على شركات التدريب والمدربين واألطراف المعنية األخرى اتباع القواعد والمتطلبات المنصوص  12.2

ات التدريب الواردة في دليل إعتماد شركوالمتطلبات   2020في عام  عن حكومة رأس الخيمة  الصادر (1)قانون رقم ال

  والمدربين الصادر عن قسم الرقابة الغذائية .

المراجع :  – 13  
 

: هذه الوثيقةإلعداد المرجعيات القانونية التالية تم استخدام   

دربين ومسؤولي لحكومة راس الخيمة بشأن تنظيم إعتماد مراكز التدريب والم 2020، الصادر عام  (1)القانون رقم   -

. سالمة الغذاء.   

.في إمارة رأس الخيمة الغذاءم بشأن الرقابة على  2009لسنة  (2)القانون رقم   -  
2015في  لدولة اإلمارات العربية المتحدة ، الصادر(  10)  قانون الغذاء االتحادي رقم   -  
. برنامج مسؤول سالمة الغذاء الصادر عن بلدية دبي   -  

 


