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 رأس الخيمة إمارةفي  / المدربين شركات التدريب عتمادإمتطلبات 

  -مقدمة:. 1

 أصبح من اإلمارات العربية المتحدة ،ورأس الخيمة  إمارة الغذائية في األنشطةمع تزايد الطلب على 
 أن يكون . يمكنالذي يتم تحضيره والتعامل معه وتقديمه آمنًا ومفيًدا لالستهالك الغذاءلضروري أن يكون ا

 ألغذية ، امع عند التعامل فعالة ورقابة وممارسات  م إدارةهذا ممكنًا عندما يكون هناك نظ

،  غذاءلالمة ادوًرا حيويًا في رفع مستوى سلوكيات األفراد تجاه س غذاءال صحةة والتدريب على سالم يلعب
ولو ب متداهناك حاجة إلى أن يكتسو. غذاءوبالتالي المساعدة في التحكم بشكل أفضل في أنظمة سالمة ال

 بطريقة آمنة ،  الغذاءالوعي والمعرفة الراسخة بالتعامل مع  غذاءال

نشطة جميع األ الرقابة علىبلدية رأس الخيمة هو المسؤول عن لبإدارة الصحة العامة  غذائيةالالرقابة قسم 

لغذاء تداولي اويتحمل مسؤولية ضمان تدريب جميع مداخل إمارة رأس الخيمة ،  مزاولتهاالتي يتم الغذائية 

 منشآتلجميع ا أن يكون لدىالرقابة الغذائية وفي هذا الصدد ، قرر قسم  أنشطتهم الغذائية.بما يتناسب مع 

مستوى وفقًا ل غذاءالصحة و  دريبية على سالمةورات توخضعوا لدخبرة  يأغذية ذو يالغذائية متداول

 لغذاءا صحة و عالوة على ذلك ، يجب تقديم دورات تدريبية حول سالمة تهم الغذائية .وأنشط، مسؤولياتهم 

س في إمارة رأومعتمدين  وشركات تدريب أواستشارية مسجلين، من قبل مدربين مؤهلين وذوي خبرة 

 ة.متطلبات إعتماد شركات التدريب / المدربين في إمارة رأس الخيمتحدد هذه الوثيقة  .الخيمة

  -الغرض : . 2

ارة إدائية الرقابة الغذوشركات التدريب من قبل قسم ن مدربيالإعتماد تم وضع هذه المتطلبات للتسجيل و

  :األتي الصحة العامة لغرض

 ،سالمة الغذاءترسيخ ثقافة    2.1

، برامج سالمة الغذاء وشركات التدريب مدربيالرقابة الفعالة على    2.2  

، الصحية ممارساتالمن خالل أفضل  المنقولة عن طريق الغذاءمن األمراض  الغذاءحماية مستهلكي    2.3  

ن قوانيلل اوفق  لغذاء ا مع يتعاملونالذين  ، المؤهلين لغذاءمتداولي الديها ت الغذائية نشآللتأكد من أن الم   2.4

  ة.دولة اإلمارات العربية المتحدولبلدية رأس الخيمة  اإلغذيةمعايير ومتطلبات النظمة واألو

  -:  األهداف  . 3 

  تتمثل أهداف هذا اإلجراء في ضمان ما يلي:

وشركات التدريب في إمارة رأس الخيمة اءالغذصحة و المةستسجيل واعتماد مدربي    3.1 .  
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يجب أن يكونوا  سالمة الغذاءالتدريب على إن المدربين وشركات التدريب أو االستشاريين في مجال    3.2

في دولة  متعلقة بالغذاءلقوانين اللوفق ا و غذاءال سالمة وصحة مؤهلون بما يكفي ألداء أنشطة التدريب على 

.بلدية رأس الخيمة ل رشاداتاإلجراءات و اإلمعايير واللوائح وال اإلمارات العربية المتحدة و  

 سالمة وصحة ت الغذائية في إمارة رأس الخيمة بمتطلبات شآفي الم الغذاء متداولييلتزم جميع     3.3

.الغذائية ةسالمالواألغذية من خالل المعرفة والممارسات الفعالة في مجال الصحة   

يكونوا في أن  . رأس الخيمةإمارة الغذائية في  نشآتفي جميع الم يجب على متداولي الغذاء والمدربين   3.4

  .بشكل مستمر نشطة التدريبألريتطوحالة 

على رأس الخيمة في دورات تدريبية  ت الغذائية في إمارةنشآفي الم غذاءيتم تدريب جميع متداولي ال   3.5

على النحو ،الغذائيةالصحة و  وأفضل الممارسات الدولية في مجال السالمةالغذاء  سالمة وصحة أساسيات 

.المعتمد من بلدية رأس الخيمة   

الغذائية بمعرفة كافية حول كيفية مناولة األغذية وإعدادها وتخزينها  منشآتفي المتداولي الغذاء يتمتع جميع 

  .التسمم الغذائيالتلوث وحدوث وعرضها ونقلها بطريقة صحية وآمنة لتجنب 

 - :النطاق  . 4 

 تنطبق هذه المتطلبات على :-

 المرخصة  في إمارة رأس الخيمة. الغذاء سالمة وصحة واإلستشارية في تدريب شركات ال  (أ

 مراكز التدريب المرخصة فى إمارة راس الخيمة.    (ب

 ة . ممارسة النشاط فى إمارة رأس الخيمل تسعىإمارة أخرى وأي مراكز التدريب المرخصة من    (ت

  -المصطلحات والتعاريف:  . 5

  -ذلك: يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل النص على غير

 الستشارية االشركات  ، الغذاء سالمة وصحة طلب مقدم من شركات التدريب على : / مناشدة  تظلمال   5.1

بشأن  ذهاتخإم ت إجراءبإدارة الصحة العامة إلعادة النظر في الرقابة الغذائية إلى قسم  منشأة غذائيةأو 

  التفتيش أو الخدمة.

شركات على ق تدقيالأو  بالتفتيش ، فحصالمخول الرقابة الغذائية بقسم  فتشالمالمسؤول المعتمد:    5.2

  التدريب.

لى قسم إ منشأةمن قبل أي شخص أو وذلك ،  التظلمالتعبير عن عدم الرضا ، بخالف هي  الشكوى:   5.3

  ة.ي إدارة الصحة العامالرقابة الغذائية ف، فيما يتعلق بأنشطة قسم الرقابة الغذائية 
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  .إجراء للتخلص من عدم المطابقة التصحيح:    5.4

جراء إجراء للتخلص من سبب عدم المطابقة ومنع التكرار. يشمل اإل اإلجراءات التصحيحية:   5.5

  التصحيحي تحليل السبب.

تمد تأهيل المع، مما يؤدي إلى ال سالمة الغذاءتقييم كفاءة أي شخص في مجال  :( الفحصاإلمتحان )   5.6

 ( 1)ن رقم ام القانوهذا اإلجراء وأحكوفق ا لمتطلبات ، وبإدارة الصحة العامة الرقابة الغذائية من قبل قسم 

ن ب والمدربيالمنظم العتماد مراكز التدريحكومة رأس الخيمة المجلس التنفيذي لوالصادر عن  2020عام ل

  . سالمة الغذاءومسؤول 

تابع أي ،إلى شركة تدريب مستقلة ون ينتم سالمة الغذاءمدربون  :الغذاء مدرب خارجي لسالمة    5.7

  . لجهة خارجية

مدرب داخلي الغذائية ، المعتمد ك المنشآتفي  سالمة الغذاءمسؤول : الغذاء مدرب داخلي لسالمة   5.8

 لغذاءامتداولي لتدريب لاوالذي يحق له تقديم ،  بلدية رأس الخيمةالغذائية  ل الرقابةمن قبل قسم  سالمة الغذاءل

  .التابعين لمنشأته فقط

أو  تحضيرها أي مكان مرخص له يتم فيه تداول المواد الغذائية أو تصنيعها أو الغذائية: المنشأة  5.9

 غض النظربيل بتداولها أو بيعها للمستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر. يشمل المصطلح أي مكان من هذا الق

  عما إذا كان االستهالك داخل أو خارج المبنى.

ر أو غيبأة معأو تحضير المواد الغذائية )سواء كانت  أي شخص يقوم بمناولة : متداولي األغذية   5.10

  المعدات المتعلقة باألغذية في المنشآت الغذائية.يستخدم معبأة( و

نشاء إمنشأة غذائية معينة يكون مسؤوال  عن  يعمل فيهو شخص مؤهل  :مسؤول سالمة الغذاء   5.11

امالك ا أ . يمكن أن يكونفي المنشأة الغذائية  الغذاء سالمة وصحة  وتنفيذ ومراقبة وتحسين برنامج أو  و مدير 

 بلدية رأسلائية قسم الرقابة الغذمشرف ا أو أي شخص مؤهل آخر ترشحه المنشأة الغذائية ومعترف به من قبل 

  الخيمة.

ائية الرقابة الغذ معتمدة من قسم سالمة الغذاءدورة تدريبية حول :  سالمة الغذاءدورة تدريبية حول    5.12

لحكومة رأس  عن المجلس التنفيذيالصادر 2020عام  (1)بإدارة الصحة العامة وفقا  ألحكام القانون رقم 

  الخيمة.

فق ا وحة العامة بإدارة الص الرقابة الغذائية دورة معتمدة من قبل قسم  :دورة مسؤول سالمة الغذاء   5.13

  عن المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة.الصادر  2020عام  (1)ألحكام القانون رقم 

التدريب المعتمدة والمصدق عليها من ومراكز هي الشهادة الصادرة عن شركات  : شهادة التدريب   5.14

 سالمة وصحة في مجال قد اجتاز الدورة التدريبية  غذاءأن متداول ال تثبتوالتي الرقابة الغذائية قبل قسم 

  بنجاح. غذاءال
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ة وتنظيم إلدار،مة س الخياللجنة المشكلة بقرار من مديرعام بلدية رأ : اللجنة الفنية لشؤون التدريب   5.15

اللجنة  . يكون أعضاء سالمة الغذاءومسؤول ، المدربين ‘ شركات التدريب بإعتماد العمليات الخاصة 

  .رئيسا   ةلصحة العامامدير إدارة  الغذائية اوالرقابة رئيس قسم كون ي الرقابة الغذائية على أنمن قسم  معينين

 : سالمة الغذاءالمتطلبات العامة لبرنامج التدريب على   . 6

 يلي: وفقًا لما الغذاءسالمة وصحة الغذائية تنفيذ برامج التدريب على  نشآتيجب على الم    6.1

مسؤول  و المدربين ،عتماد مراكز التدريب إو بتنظيم والخاص ،  2020ام عل (1) القانون رقم   6.1.1

  .سالمة الغذاء

  .لخيمةفي إمارة رأس ا الغذاءلى بشأن الرقابة ع .2009عام الصادر (2)رقم  القانون رقم   6.1.2

  (.1694/2005 واصفةمن الم 4.8دولة اإلمارات العربية المتحدة )البند مواصفات    6.1.3

  لغذاء.داولي المت الغذائية الموارد الكافية إلنشاء برنامج تدريبي مناسب المنشآتيجب أن يكون لدى     6.2

سالمة على  الغذائية على تدريب كاف   المنشآتالعاملين في  غذاءيجب أن يحصل جميع متداولي ال    6.3

تدريب اليكون  يجب أنكما  مناسبا  ألنشطتها التجارية.غذاء ومرتبط ا بمسؤولية متداولي ال غذاءال وصحة 

  .غذاءا بنوع وحجم ومخاطر أماكن المرتبط  

 إلى العوامل التالية ؛ سالمة الغذاءيجب أن تستند احتياجات التدريب على     6.4

 ،المنشأة الغذائية نشاطحجم وطبيعة    6.4.1

 ، غذاءالي وكلة إلى متداولمسؤوليات وطبيعة المهام الم   6.4.2

 .سالمة الغذاءتنفيذ متطلبات نظام إدارة    6.4.3

 الرقابةسم المعتمد من قبل ق ، سالمة الغذاءل ؤوالغذائية مس المنشآتلدى جميع  يجب أن يكون    6.5

ت دوراب لمستمرم ايوالتعل التدريبتقديم يقوم بو، الغذاء  سالمة وصحة ال  عن ؤووالذي يكون مسالغذائية 

  .األغذيةتدريبية تنشيطية لمتداولي 

درب خارجي مأو  سالمة الغذاءمن قبل مدرب داخلي معتمد ل سالمة الغذاءيجب تقديم التدريب على     6.6

  . سالمة الغذاءمعتمد ل

 ، ة الغذاءسالمل ؤومتطلبات برنامج مس ، سالمة الغذاءل ؤومتطلبات مسالتقديم بتوضيح يتم    ملحوظة:

 . الرقابة الغذائيةقسم إلى  هذه الوثيقةفي  لإلعتماد وشركات التدريب سالمة الغذاءمدربي 
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  متطلبات شركات التدريب على سالمة الغذاء:   . 7

من قسم  ءالغذالتدريب على سالمة ممارسة أنشطة ال اإلعتمادعلى تحصل أن شركات التدريب  على    7.1

 .بلدية رأس الخيمةلبإدارة الصحة العامة الرقابة الغذائية 

 صحة سالمة و التدريب علىاإلعتماد للقيام بللتسجيل و المتقدمةأن يكون لدى شركات التدريب ا يجب   7.2

مخاطر ليل التحالقائم على  سالمة الغذاءتها دورات التدريب على نظام إدارة )أو نطاقات أخرى م الغذاء

ا ساري ا )صادر عن سلطة الترخيص في  HACCPونقاط التحكم الحرجة   ولة د، وما إلى ذلك( ترخيص 

   ة.االستشارية في إمارة رأس الخيم ،اإلمارات العربية المتحدة( لتشغيل أنشطتها التدريبية 

مة سالب على يجب على شركات التدريب االلتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بنطاق أنشطة التدري   7.3

  مة.س الخيبلدية رألالرقابة الغذائية ت الترخيص وفق ا لسلطة الترخيص المعنية وقسم ومتطلبا الغذاء

سالمة  موارد كافية مثل مدرب )مدربين( سالمة الغذاءيجب أن يكون لدى شركات التدريب على    7.4

نامجها لدعم بريب مركز )مراكز( التدرقاعات ، و، مواد التدريب المعتمدة ، وو المعتمدين المؤهلين  الغذاء

  التدريبي أو االستشاري.

خيمة مكتب ومركز تدريب في إمارة رأس ال سالمة الغذاءيجب أن يكون لشركات التدريب على    7.5

 الرقابة الغذائية. من قبل قسم  يةة التدريبتأنشط قابةرليخضع 

ة ع بالكفاءمعتمد يتمت مدرب واحد على األقل سالمة الغذاءيجب أن يكون لدى شركات التدريب على    7.6

مدربي  متطلبات موضح أو أنشطة التدريب واالستشارات ذات الصلة ) غذاءالسالمة المطلوبة في مجال 

 من هذا اإلجراء(. 9.3في القسم  سالمة الغذاء

لفنية ل اللجنة امراجعة واعتماد موادها التدريبية من قب سالمة الغذاءيجب على شركات التدريب على    7.7

 ية.ائغذلبقسم الرقابة ا سالمة الغذاءلشئون التدريب على 

مع . اإلنجليزيةوتقديم خدمات التدريب باللغتين العربية  سالمة الغذاءيجب على شركات التدريب على    7.8

يم / أو تصم ى ذلك لية وما إلالبنغا، الماالياالمية ، األردية ، الهندية مثل لغات أخرى تتضمن ان إمكانية 

  الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة بأي لغة. الغذاءعرض مصور لمتداولي 

ة ين أو اللجنتقديم جميع المعلومات الالزمة للمسؤول سالمة الغذاءيجب على شركات التدريب على     7.9

هم لى منشآتتفتيش عأثناء عملية مراجعة الطلب أو أثناء ال الغذاءسالمة الفنية المعنية بشؤون التدريب على 

  أو جلسات التدريب.

 5المعتمدة إرسال جدول التدريب الخاص بها قبل  سالمة الغذاءيجب على شركات التدريب على    7.10

ذلك لن يتم ة الفخوعند مخطة التفتيش. وضع له ويسجتمن أجل الرقابة الغذائية أيام عمل على األقل إلى قسم 

 الرقابة الغذائية. من قبل قسم  إعتمادهاوأالتصديق على التدريبات غير المعلن عنها والشهادات ذات الصلة 
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وائح لالوانين وقالبأحدث مواكبة واإللتزام المعتمدة  سالمة الغذاءيتعين على شركات التدريب على    7.11

  لبلدية رأس الخيمة واإلمارات العربية المتحدة. متعلقة بالغذاءمتطلبات الالمعايير والو

 دة ما لم يتمسنة واحدة من تاريخ إصدار الشها هي سالمة الغذاءعتماد شركات التدريب على إ مدة   12.7

  أو إلغائها من قبل الشركة.الرقابة الغذائية من قبل قسم  إلعتمادإلغاء ا

  خارجيين(:الداخليين وال) سالمة الغذاءمدربين   . 8

  سالمة الغذاء :المتطلبات العامة لمدربي    8.1

من  الغذاء سالمةنشطة التدريب الخاصة باإلعتماد ألالحصول على  سالمة الغذاء يمدربيجب على    8.1.1

  قبل إجراء أي دورة تدريبية.الرقابة الغذائية قسم 

 وشرح وإيصال المطلووبة وأن يكون قادرا على تقديمبالكفاءة  مدرب سالمة الغذاءيجب أن يتمتع    8.1.2

  والمعايير ذات الصلة بشكل فعال. سالمة الغذاءعلى موضوع التدريب 

ة قد مع شركموظف ا بدوام كامل أو أن يكون له ع سالمة الغذاءيجب أن يكون المدرب الخارجي ل   8.1.3

 الرقابة الغذائية. التدريب المختصة والمسجلة والمعتمدة من قبل قسم 

ا في  سالمة الغذاءيجب أن يكون المدرب الداخلي ل   8.1.4  الغذاء. منشأةموظف ا منتظم 

 حيث ،.لغذاءاسالمة لتقييم اللجنة الفنية لشئون التدريب على  مدرب سالمة الغذاءيجب أن يخضع    8.1.5

 . متحانمعايير التقييم واإلبعد أن يجتاز المرشح  اإلعتماديتم منح 

 ءسالمة الغذا، يجب على المدرب الداخلي لالرقابة الغذائية من قسم  اإلعتمادبعد الحصول على    8.1.6

سالمة  نعدريب تقبل إجراء أي جلسة الرقابة الغذائية وإرسال خطة التدريب قبل أسبوع على األقل إلى قسم 

  .الغذاء

على تصديق بعد ال اإلعتمادلصالحية واالحصول على ،  سالمة الغذاءيجب على المدرب الداخلي ل   8.1.7

  .الرقابة الغذائيةشهادات التدريب من قسم 

أو  ،لغذائية ا المنشأةإجراء تدريبات داخلية داخل نفس  سالمة الغذاءيجب على المدرب الداخلي ل   8.1.8

درة الصا،  دإلعتمااأو وفق ا لألنشطة الغذائية المدرجة في شهادة  ، الغذائية األنشطةفروعها التي لها نفس 

 الرقابة الغذائية. عن قسم 

 لوثيقة. اه دة في هذتباع جميع التعليمات والمتطلبات الوارإ سالمة الغذاءيجب على المدرب الداخلي ل   8.1.9
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 : ((FSTمتطلبات الكفاءة لمدرب سالمة الغذاء    8.2

 جراء تدريبإل، الرقابة الغذائية من قسم اإلعتماد الذي يحتاج الحصول على  سالمة الغذاءمدرب يجب على 

المة سالية في مجال الخبرة والمهارات المطلوبة الت، المعرفة ، المؤهالت يكون لديه أن ،  سالمة الغذاءعلى 

 : جال ذي صلة ، كما هو موضح أدناه أو أي م،  الغذاء

  : والمعرفةالمؤهالت    8.2.1

اجستير في حاصال  على درجة البكالوريوس أو المFST)  يجب أن يكون مدرب سالمة الغذاء )    8.2.1.1

  .  لغذاءا وصحة  سالمةفي مجال إلى الدورات التدريبية المتقدمة  باإلضافةأي من المجاالت المذكورة أدناه 

 علوم وتكنولوجيا األغذية  8.2.1.1.1

 كلية الزراعة   8.2.1.1.2

 الطب البيطري  8.2.1.1.3

 الصحة العامة والبيئة  8.2.1.1.4

 إدارة الفنادق  8.2.1.1.5

ة ، أو ا الحيويتكنولوجيالعلوم الطبيعية )علم األحياء الدقيقة ، الكيمياء الحيوية ، الكيمياء ، ال  8.2.1.1.6

 . مجال ذي صلة(

الدرجة  أو من متطلبات التأهيل( FSTيمكن إعفاء مدرب سالمة الغذاء )  اإلعفاء من المؤهل:  8.2.1.2

ثر من الخبرة سنوات أو أك 10 باإلضافة إلى ، أو مجال ذي صلة ،  دبلوم عالي في الغذاء إذا كان لديه 

 فيةت الكامهارالديه المعرفة وال، كما أن أو مجال ذي صلة ويمكنه إثبات ذلك ، الغذاء مجال العملية في 

 .هفي نطاق األنشطة المطلوب سالمة الغذاءدورات تدريبية حول  لتقديم 

 :  سالمة الغذاءقي  خبرةال   8.2.2

المتعلقة  سنوات في أي من الوظائف أو األنشطة 3بخبرة ال تقل عن  مدرب سالمة الغذاءيجب أن يتمتع 

  : المذكورة أدناهويجب أن يكون مقدم الطلب قد عمل في أي من المجاالت ، باألغذية 

 .الشركات االستشاريةفي و،  سالمة الغذاءالتدريب على   8.2.2.1

 الغذائية.سلطات الرقابة   8.2.2.2

 .البيع بالتجزئة تجارةصناعة األغذية أو   8.2.2.3

 .فحص األغذية اتمختبر   8.2.2.4
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 الزراعة أو المجال البيطري   8.2.2.5

 . موافقة اللجنة الفنية لشؤون التدريب(يتوقف على )أي مجال متعلق بالغذاء    8.2.2.6

 ( :(FSTمدرب سالمة الغذاء لعرض المهارات  8.2.3  

ريب على ون التده أمام اللجنة الفنية لشئئتإظهار مهاراته التدريبية وكفا،  مدرب سالمة الغذاءيجب على 

أو  ، ةالمبدئي لموافقةلمنح امن عملية التحقق  للتقييم وسيكون هذا جزء  ،  الرقابة الغذائيةبقسم  سالمة الغذاء

  .التقييم اإلعتماد وجراءات إلالعملية الجارية من  جزء  

 :لغذاءلمدربي سالمة ا (CPD) متطلبات التطوير المهني المستمر   8.2.4 

 يساعد التطوير المهني المستمر في ثالثة مجاالت رئيسية ، مثل ؛

 .المحافظة على الكفاءة المهنية للمدرب   •

 .تعزيز المعرفة والمهارات الموجودة   •

 .لتنمية المعرفة والمهارات الجديدة   •

تابة راءة وكق، المؤتمرات  ، ورش العمل، هني المستمر المشاركة في التدريبات ميشمل برنامج التطوير ال

  المواد.المقاالت واألوراق البحثية وغيرها من ، المجالت 

تمرار حول سإإلى تحديث معارفهم وتطويرها ب سالمة الغذاءيجب أن يسعى المدربون في مجال     8.2.4.1

أو  ي عملهمفأو المجاالت ذات الصلة وتطبيق هذه المعرفة  ، سالمة الغذاءالقضايا والتطورات في مجال 

   تدريباتهم.

ون التدريب لشئ إلى اللجنة الفنية لكل مدرب (CPD)  يجب تقديم برامج التطوير المستمر    8.2.4.2   

لبرنامج اأو  CPD مدةوالتي يجب أال تقل فيها  غذاءمدرب سالمة الإعتماد لتجديد  غذاءعلى سالمة ال

 .ساعة 24التدريبي عن 

  :سالمة الغذاءتصميم وتنفيذ وتقييم برامج التدريب على      8.3 

  :سالمة الغذاءعتماد مواد التدريب على إ   8.3.1

إلى  لغذاءاسالمة أو شركة التدريب تقديم مواد التدريب على ،  مدرب سالمة الغذاءيجب على    8.3.1.1

شاط نيبية أو ورة تدردقبل إجراء أي  اإلعتمادللمراجعة والرقابة الغذائية اللجنة الفنية لشئون التدريب بقسم 

  في إمارة رأس الخيمة.

)قد  سالمة الغذاءأو شركة التدريب استخدام مواد التدريب على ،  سالمة الغذاء مدربيجب على    8.3.1.2

، الكتب ، النشرات ،  سالمة الغذاءتشمل على سبيل المثال ال الحصر ، العروض التقديمية للتدريب على 

من قبل  و إعتمادهاوراق االختبار مع اإلجابات ، والمساعدات المرئية والمسموعة( التي تمت مراجعتها أ

 .سالمة الغذاءاللجنة الفنية لشئون التدريب على 
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 لجميعغذاء لعن سالمة اأو شركة التدريب تقديم مواد تدريبية ،  يجب على مدرب سالمة الغذاء   8.3.1.3

 pdfو أ wordة في صيغ ملفات المراجعةها. يجب أن تكون لوالتي تقدم لإلعتماد ، المستويات قابلة للتحرير

  .  power pointأو 

ة التدريب إذا كان هناك أي تعديل على مواد التدريب المعتمدة ، فيجب على المدرب أو شرك   8.3.1.4

 أخذوب وللحصول على مراجعة التعديل المطل سالمة الغذاءشؤون التدريب على لإبالغ اللجنة الفنية 

  .هاإلعتماد ل

  :سالمة الغذاءلمحتوى الدورة التدريبية    8.3.2

ألدنى من الحد ا، يجب أن تغطي الدورة التدريبية غذاءال سالمة وصحة على أساسيات بالنسبة للتدريب 

 :الموضوعات الوارد أدناه 

 .عن طريق الغذاءاألمراض المنقولة  مقدمه عن   8.3.2.1

 .النظافة الشخصية   8.3.2.2

 ألغذية.نقل ا   8.3.2.3

 .تخزين المواد الغذائية   8.3.2.4

 .مكافحة اآلفات   8.3.2.5

 .إدارة النفايات   8.3.2.6

 .المرافق الصحية والمعدات   8.3.2.7

 .وغيرها  (الفيروسات  ،الكائنات الحية الدقيقة )البكتيريا   8.3.2.8

 ة.التشغيليفي العمليات التحكم    8.3.2.9

 .التحكم في درجة الحرارة  8.3.2.10

 التسخين.   8.3.2.10.1

 .التبريد   8.3.2.10.2

،  مة الغذاءمدرب سال، يجب على  سالمة الغذاءفي مجال ذات المستوى العالي  الدورات التدريبيةإعتماد 

 مة الغذاءسالى أو شركة التدريب تقديم المواد التدريبية المقترحة إلى اللجنة الفنية لشئون التدريب عل

  .و إعتمادهالمراجعتها 
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  : سالمة الغذاءخطة الدورة التدريبية حول    8.3.3

 لغذاءسالمة اأو شركة التدريب إرسال خطة التدريب على ،  مدرب سالمة الغذاءيجب على    8.3.3.1

 5 قبلائية الغذ الرقابةأو جلسة التدريب عبر اإلنترنت( إلى قسم  ) تعليم مباشر ( )الفصل الدراسي المادي

  -تتضمن المعلومات التالية: أيام عمل على األقل ويجب أن 

 .تاريخ ووقت جلسة التدريب   8.3.3.1.1

 .تفاصيل موقع التدريب   8.3.3.1.2

 .عدد وأسماء وتفاصيل االتصال بالمتدربين   8.3.3.1.3

 .لغة التدريب   8.3.3.1.4

 .  (  الفحص)  إلمتحانتاريخ ووقت ومكان ا   8.3.3.1.5

لتدريب على شركة التدريب إبالغ اللجنة الفنية لشئون ا أو،  الغذاءمدرب سالمة يجب على     8.3.3.2

  في حالة حدوث أي تغيير في خطة التدريب. سالمة الغذاء

كل متدرب ل اإلمتحان شركة التدريب تحديد لغة التدريب و أو ، مدرب سالمة الغذاءيجب على     8.3.3.3

قد تم  انمتحن اإلاسبة وأمن أن التدريب قد تم إجراؤه بلغة من للتأكد،  إلمنحانقبل إجراء الدورة التدريبية أو ا

  .لغة التدريببنفس 

سالمة ن( يجب أن تتأكد شركة التدريب من أنها قدمت دورات تدريبية من قبل مدرب )مدربي    8.3.3.4

  المعتمدة )باللغة التي يطلبها العميل(.ذات الصلة المعتمدين والمواد التدريبية  الغذاء

  التدريب: قاعة   8.3.4

 قط.تعقد الجلسة التدريبية في غرفة / قاعة / مركز مناسب متخصص للتدريب فيجب أن    8.3.4.1

ية )مثل يجب أن تحتوي قاعة أوغرفة التدريب على مرافق مناسبة إلجراء الدورات التدريب   8.3.4.2

  لى ذلك(.إ، وما  ، القرطاسية ، ومواد التدريب سبورة بيضاء أوسوداء،  هويةالتمرافق الجلوس ، اإلضاءة ، 

تت انتباه من أي نشاط يمكن أن يش غرفة التدريب في مكان هادئ وخالييجب أن تكون قاعة /    8.3.4.3

  جلسة التدريب.)يؤثرعلى( 

 (.)ال تقل عن متر واحدإختالط مسافة بين كل متدرب لتجنب أي هناك يجب أن تكون     8.3.4.4

ا في الدورة الواحدة. 25أال يزيد عدد المتدربين عن يجب     8.3.4.5   شخص 
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 : سالمة الغذاءتدريبية حول الجلسة ال    8.3.5

ساعات بدون  6، يجب أال تقل مدة المحاضرة عن  سالمة الغذاءعلى أساسيات بالنسبة للتدريب    8.3.5.1

 .ستراحةاإل

رض أو عا، زيادة مدة الجلسة التدريبية إذا كان هناك مدرب سالمة الغذاءل األفضلمن     8.3.5.2

 .علم بين المدرب والمتدرب أو أي عامل آخر قد يحد من فعالية التدريبلغوية في التصعوبات 

المتدربين  يجب أن يكون لكل جلسة تدريبية تقييم للمدرب في نهاية الجلسة ، حيث يجب على    8.3.5.3

  تعبئة نموذج تقييم التدريب.

  : سالمة الغذاءتقييم التدريب على     8.3.6

المقرر  ،المخصص  اإلمتحانأو مركز يجب أن يكون تقييم المتدربين في نفس مركز التدريب    8.3.6.1

  .سالمة الغذاءة لشئون التدريب على والموافق عليه من قبل اللجنة الفني

ل . تشمائية الرقابة الغذل معتمد من قسم ؤوقبة امتحانات التدريب من قبل مسيجب أن تتم مرا   8.3.6.2

ات وإصدار شهاد متحاناإلو مركز ، تدريب المركز ، دريبية التجلسة ، المدرب سالمة الغذاءالمراقبة تقييم 

  تدريب.

ة للجنالنهائي  متحانالمرشحين لإلأو شركة التدريب تقديم قائمة ،  مدرب سالمة الغذاءيجب على    8.3.6.3

  النهائي. متحان من المرشحين قبل اإل  موقعةوبحضور التدريب تفيد الفنية لشئون التدريب 

 يقع اإللكترونالموأو شركة التدريب عبرا،  مدرب سالمة الغذاءالمتحان من قبل يتم دفع رسوم ا   8.3.6.4

ديم نة أو تقية معيالمتعاملين بإدارة الصحة العامة في وقت تسجيل المتدربين لدورة تدريب سعادةأو في مركز 

 شهادات التدريب للتصديق.

لة في حاولى. في المحاولة األو متحانمنح فرصة مجانية واحدة للمرشح الذي لن يجتاز االيتم    8.3.6.5

ب ركة تدريشن لدى تحاتسجيل المتدرب للتدريب واالمفي المحاولة الثانية لالمتحان ، يتم إعادة عدم إجتيازه 

ي إلغاء شهادة مع وجود كامل الحق فسنوات.  3، وتكون شهادة التدريب المعتمدة صالحة لمدة سالمة الغذاء

 ذاء .ة الغالتتدريب لمتداولي الغذاء الذين يتم ضبطهم أثناء التفتيش بعدم إلتزامهم بمتطلبات سالم

 : وشركات التدريب سالمة الغذاء يمدربتسجيل  إجراءات   . 9

 : الموقع اإللكترونيوشركات التدريب عبر مدرب سالمة الغذاءطلب تسجيل    9.1

سالمة تقديم طلب لتسجيل مدربي  سالمة الغذاءيجب على المدربين وشركات التدريب في مجال    9.1.1 

 الموقع اإللكتروني وشركات التدريب مع المستندات الالزمة )المذكورة في الطلب( والدفع عبر  الغذاء

www.rak.ae  لصحة العامة .إلدارة ا سعادة المتعاملينأو إلى مركز  
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 : الطلب الوثائق التالية بيجب أن يرفق    9.1.2

مدرب  مادإعتفي حالة ) المنشأة الغذائية أو سارية المفعول للشركةتجارية نسخة من رخصة    9.1.2.1

 .(  الداخلي سالمة الغذاء

  شركة التدريب فقط(. إلعتمادمركز التدريب )أو نسخة من عقد المكتب    9.1.2.2 

من بطاقة  نسخةحديثة ، شخصية صورة  تقديم الخارجي المرشح ،الغذاء الداخلي مدرب سالمة ل   9.1.2.3

خة من كون نسالمواطن ت، نسخة من جواز السفر وصفحات التأشيرة / في حالة ) مقيم (  الهوية اإلماراتية

  .بطاقة الهوية الوطنية اإلماراتية فقط 

لخارجي ا ،الداخلي  المهنية لمدرب سالمة الغذاء شهادات األكاديمية والخبرة، الالسيرة الذاتية    9.1.2.4 

  المرشح ، حيثما ينطبق ذلك.

 .مقترح ، ملف )ملفات( قابل للتحريرالتدريب التدريبية ونموذج شهادة المادة ال   9.1.2.5

 الغذاء سالمةأو قسيمة دفع رسوم الطلب لتسجيل مدرب  الموقع اإللكترونيدفع الرسوم عبر     9.1.3

  الخارجي المرشح أو شركة التدريب. ،الداخلي 

لمرشح يفي ة الغذاء االتدريب التأكد من أن مدرب سالميجب على مدرب سالمة الغذاء أو شركة     9.1.4

   من هذا اإلجراء. 9.3المعايير األساسية كما هو موضح في القسم وبالمتطلبات 

الموقع بر عبتقديم طلب أو مندوب الشركة شركة التدريب غذاء ، بمجرد أن يقوم مدرب سالمة ال    9.1.5

 الفنية اللجنة لىإيتم إرساله  ، لمراجعةمركز سعادة المتعاملين لموظف مباشرة إلى أو تقديمه  ،اإللكتروني 

  اإلعتمادللمراجعة والرقابة الغذائية  بقسم  لشئون التدريب 

خالل  ه ل اإلعتمادأخذ الطلب و إرسال (  المراجعةمركز سعادة المتعاملين ) موظفيجب على    9.1.6

  يومي عمل.

تيفاء إلس، يجب إعادة الطلب إلى العميل  غير مكتملفي حالة وجود أي معلومات أو مستند    9.1.7

 . هالالزم المعلومات الغير مكتمله أو المستندات الناقصة

  المتعاملين: سعادةطلب تسجيل مدرب سالمة الغذاء وشركات التدريب من خالل مركز     9.2

دات الالزمة المستن مع، لتسجيل اطلب  أو شركات التدريب تقديم ، غذاءيجب على مدربي سالمة ال   9.2.1

  المتعاملين بإدارة الصحة العامة. سعادةوقسيمة الدفع إلى مركز 

إرسال طلب مدرب سالمة الغذاء أو طلب شركة  موظف مركز سعادة المتعاملينيجب على    9.2.2

للمراجعة واتخاذ  غذائيةال قابةرالاللجنة الفنية لشؤون التدريب بقسم  دات ذات الصلة إلىالتدريب مع المستن

  القرار.
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به  ، ليرد لتدريبالمتعاملين رد ا على كل طلب من اللجنة الفنية لشئون ا سعادةمركز موظف  يتلقى    9.2.3

 الرقابة الغذائية. وفق ا لقرار قسم  وذلكالتحديث  أوعلى مقدم الطلب ويكون بالقبول 

 غذاءلمدربين سالمة ا طلبلمستندات أو المعلومات الضرورية ، في ل عدم إكتمالفي حالة    9.2.4

 لالزم أواتعديل اللجنة الفنية لشئون التدريب إعادة الطلب إلى العميل إلجراء ال نقوموشركات التدريب ، 

 توفير المستندات المطلوبة.

يار مدرب التدريب طلب مدرب معين بناء  على معايير اختفي حالة رفض اللجنة الفنية لشئون    9.2.5

ص درب مختالعميل ترشيح مأو ، فيجب على مقدم الطلب  هاء ، كما هو موضح في البنود أعالسالمة الغذ

ارة بإد ئية الرقابة الغذاإلى قسم  تظلميحق لمدرب سالمة الغذاء أو شركات التدريب تقديم طلب  ،آخر 

من  ستثناءإأو التقدم بطلب للحصول على  ،قرار اللجنة الفنية لشئون التدريب  الصحة العامة لمراجعة

   المعايير.

 تقييم مدربي سالمة الغذاء وشركات التدريب:إختبار و   9.3

 فنيةلااللجنة  تقوم أو شركة التدريب ، غذاءفي حالة الموافقة على طلب المدربين المعينين لسالمة ال   9.3.1

 طلبة في لمذكورلتقييم كفاءته وفق ا لنطاق األنشطة ا غذاءلمدرب سالمة ال إختبارلشئون التدريب  تنظيم 

  شركة التدريب.مدرب سالمة الغذاء وكذلك ل

 تتضمن عملية تقييم مدرب سالمة الغذاء المعايير التالية ؛   9.3.2

 ، 9.3معايير االختيار كما هو موضح في   9.3.2.1

 .تحدةلعربية المافي اإلمارات المعترف بها سلطات الرقابة الغذائية األخرى  عتمادات مناإليعتد ب  9.3.2.2

،  حانمتيير االقد تشمل معا ،.غذاءربين الجدد في سالمة الوخاصة للمد يكون تحريري ، متحاناإل  9.3.2.3

ة قة وأسئللمطابعلى سبيل المثال ال الحصر ، أسئلة االختيار من متعدد ، أسئلة الصواب والخطأ ، أسئلة ا

  اإلجابات القصيرة ،

 ،ربين على دورات تدريبية معينة دحظات العمالء أو شكاويهم من الممال   9.3.2.4

   ة.الغذاء بقسم مراقبة األغذيحسب قرار اللجنة الفنية لشئون التدريب على سالمة    9.3.2.5

 اعتماد مدرب سالمة الغذاء وشركة التدريب:   9.4

لرقابة اقبل قسم  الذين يجتازون بنجاح  معايير التقييم منالمدربين ، وشركات التدريب يتم إعتماد   9.4.1

دد لسالمة محتدريب ذات نطاق أنشطة تدريب الشركة كذلك مسجل ومعتمد و غذاء كمدرب سالمة الالغذائية 

  األغذية.
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اجحين لمتقدمين النشركة التدريب ل وأشهادة مدرب سالمة الغذاء  بإصدارالرقابة الغذائية قسم  وميق   9.4.2

 ة.لغذائيالرقابة اأو وفق ا لقرار التقييم من قسم غذاء، أنشطة التدريب على سالمة ال وفق ا لنطاق

 ريب المعتمدينوشركات التد غذاءعامة بجميع مدربي سالمة الة قائم الرقابة الغذائية قسم  يصدر   9.4.3

  لإلعالم العام.

لى جب أن يحصل عي، لمعايير التقييم طبقا  يتأهل  لمالمدرج في القائمة والذي غذاء مدرب سالمة ال  9.4.4

 الرقابة الغذائية.قسم لالتدريب وفق ا لقرار اللجنة الفنية لشئون التدريب 

أشهر من  6أن يعد نفسه إلعادة التقييم في غضون الذي لم ينجح يجب على مدرب سالمة الغذاء   9.4.5

  عادة التقييم )مجان ا لمرة واحدة فقط(.أن تكون إ مع مراعاةتاريخ التقييم األول ، 

أو  شأة الغذائيةفيجب على المنبعد تدريبه التقييم لثالث مرات  غذاءول سالمة الؤمسيجتاز إذا لم   9.4.6

 شركة التدريب ترشيح وتقديم طلب لمدرب سالمة الغذاء آخر للتسجيل والتقييم.

  سجل مدرب سالمة الغذاء وشركة التدريب:   9.5

ن في ت المدربيباأو الورقية الخاصة بطل بجميع السجالت اإللكترونية الرقابة الغذائية يحتفظ قسم   9.5.1

ام في نظ ذلكوالمعنيين منشآت ها بشأن ملفات التوشركات التدريب وتقييمها وقرار غذاءمجال سالمة ال

  إلكتروني.

ي رأس فكترونية نظام إلكتروني بالتنسيق مع هيئة الحكومة اإلل ئنشسوف يقسم الرقابة الغذائية   ملحوظة:

  الخيمة لتسجيل وتقييم مدرب سالمة الغذاء وشركة التدريب.
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  -شركات التدريب :مدربي سالمة الغذاء ولعملية اعتماد  تابعيالمسار الت   .10
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  :لتطبيق. ا11

 :غذاءم نشاط التدريب على سالمة الرسو 11.1

 :على النحو التالي سالمة الغذاء أساسياتعلى التدريب  أنشطةرسوم 

 درهم /المبلغ البنداسم 

 1000 .اعتماد مركز التدريب

 500 .مركز التدريبتجديد موافقة 

 200 .التحقق من منهج التدريب والمواد التدريبية

 100 .اعتماد مدرب داخلي في المنشأة الغذائية

 50 .لشهادة القيد لالحصول على بدل فاقد 
 

قرار لقانون وللأعلى ، يكون قرار الرسوم وفق ا ذات مستوى في حالة الموافقة على دورة تدريبية  مالحظة:

 بلدية رأس الخيمة.مديرعام 

 أو شركات التدريب:غذاء ، التدريب على سالمة العمليات التفتيش على جلسات   11.2

المة جيل مدربي سبرنامج تستطبيق بإدارة الصحة العامة هو السلطة الرسمية ل الرقابة الغذائية قسم   11.2.1

لخيمة ارأس  الصادر عن حكومة 2020لسنة (  1 ) الغذاء وشركات التدريب من تاريخ صدور القانون رقم

  ة.من مدير إدارة الصحة العامة أو مدير عام بلدية رأس الخيم همعتمدال ووفق ا لخطة التنفيذ

ي برنامج فية هذا الوفعالالتحقق من حالة الرقابة الغذائية ببقسم  غذاءاللجنة الفنية لسالمة التقوم   11.2.2

  .غذاءلشركات التدريب على سالمة الالغذائية ومراكز التدريب  نشآتالم

  ى سالمة الغذاءعل شركات التدريبو  ، الدورات التدريبية جميع التدقيق على ، إجراء التفتيش يتم   11.2.3

 .التدقيق  وفق ا لخطة التفتيش اللجنة الفنية بقسم الرقابة الغذائية ومن قبل المسجلة 

 المخالفات والعقوبات:  11.3

بات قواعد والمتطلللقانون و الأو شركات التدريب ،  لغذاءسالمة امدربين عدم إلتزام  من  تبينإذا   11.3.1

جراءات تتخذ اإله ، فإن 2020في عن حكومة رأس الخيمة الصادر (  1 )في القانون رقم المنصون عليها 

  التالية:

  .المرة األولى  في نذارإ إجراء  تحريريتم   11.3.2

  نة (.القواعد والمتطلبات )خالل سب عدم اإللتزام تكرار عند  مخالفة إتخاذ إجراء يتم   11.3.3
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 فيما يلي قائمة المخالفات والعقوبات:  11.3.4

الجزاءات والغرامات، الئحة المخالفات   
 

/ درهم  القيمة  المخالفة 
 

 م
 

 1 لة مركز التدريب النشاط دون القيد فى السجل ومزا 2000

 2 لة مركز التدريب النشاط دون تجديد القيد فى السجل وزام 1000

 3 .فقةدون موا ةمراكز التدريب من خارج اإلمارتقديم دورات تدريبية من قبل  2000

 4 استخدام مواد تدريبية أو مناهج تدريبية غير معتمدة. 500

لحصول على الموافقة) غير صحيحة ( من أجل ا تقديم معلومات مضللة 2000  5 
 

500 
على اجراء تعديل في المنهج التدريبي،  اللجنة الفنيةعدم الحصول على موافقة 

 أو مواد التدريب

6 

المنشأة الغذائيسالمة الغذاء خالل كل مناوبة في  لؤوعدم توافر مس 500  7 

 

شئون جنة الفنية للفترة زمنية محددة ، تقررها الل اإلعتماد تعليق، يتم   المخالفةفي حالة تكرار   11.3.5

  .لمخالفةاإلى أن يقوم مدرب سالمة الغذاء أو شركة التدريب بتصحيح الرقابة الغذائية التدريب بقسم 

 دة(سحب الشهاإبطالها )وشهادة شركة التدريب )مؤقت ا( أو  لغذاء شهادة مدرب سالمة ا تعليقيتم   11.3.6

(  D ) أو رتينم (  E) الدرجات الحصول على بلدية رأس الخيمة ، في حالة لالرقابة الغذائية  من قبل قسم 

وشهادة  ة التدريبوسحب شهادأللمنشأة الغذائية فإنه يتم تعليق  يةالروتينالزيارات متتالية خالل أربع مرات 

 .إعتماد المدرب الداخلي 

اء أو شركة مدرب سالمة الغذل) إيقاف عن العمل (  حظر بصالحية الرقابة الغذائية يتمتع قسم   11.3.7

ا  في إمارة رأس الخيمة بناء  على    خطورة المخالفة وتكرارها.درجة التدريب تمام 

  التصحيحات واإلجراءات التصحيحية: 11.4

و أناء التفتيش أث غذاءللتدريب على سالمة ال  ةكبير مخالفة، أو إلتزام عدم حالة أي  رصد إذا تم  11.4.1

ديم وتقزمة ات الالالتصحيحاإلجراءات أو شركة التدريب اتخاذ غذاء ، فيجب على مدرب سالمة ال التدقيقا

  إلعتماد .للمراجعة واالرقابة الغذائية  لى قسم بالخصوص اخطة ال

عادة بإليمات اتباع التع ،ء إعتمادهم تم إلغا نوشركة التدريب الذي غذاءيجب على مدرب سالمة ال  11.4.2

بل ق لغذائية إلى قسم الرقابة ا بوشركة التدري غذاء عملية اعتماد مدرب سالمة ال جميع متطلبات تقديم 

 . استئناف أنشطتهم التدريبية
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اء وشركة يجب على مدرب سالمة الغذالرقابة الغذائية من قبل قسم في حالة صدور أمر اإللغاء  11.4.3

 .امالخاصة به عتمادشهادة اإل سليمالتدريب ت

ل  سختها بأي شكن أوالشهادة الملغاة  اشركة التدريب استخدامغذاء أو مدرب سالمة التم ضبط  إذا   11.4.4 

 لتدريب.اواتخاذ اإلجراءات القانونية ضد مدرب سالمة الغذاء أو شركة فرض غرامة غير قانوني ، يتم 

في يفته في حالة إلغاء شهادة مدرب سالمة الغذاء ، يمكن لمدرب سالمة الغذاء أن يواصل وظ  11.4.5

اي 90الل خ غذاءتعيين مدرب جديد لسالمة ال منشأةالغذائية أو شركة التدريب ، ولكن يتعين على ال نشأةالم  وم 

  :تظلم ال  11.5

 إلنذار أوو االرفض أ) جراءات بحقها إتخاذ إتم أو شركة التدريب التي غذاء لمدرب سالمة ال يحق  11.5.1

ي فة النظر مراجعة وإعادأو مدير إدارة الصحة العامة للالرقابة الغذائية قسم  مديرإلى  تظلم تقديم   المخالفة (

  المتخذ. اإلجراء

 وشركة التدريب:، شهادة مدرب سالمة الغذاء لقد افبدل تجديد أو   11.6

  الحيتها.شركة التدريب قبل انتهاء تاريخ انتهاء ص وأيجب تجديد شهادة مدرب سالمة الغذاء   11.6.1

م لبه إلى قسشركة التدريب ، يجب على مقدم الطلب تقديم ط وألتجديد شهادة مدرب سالمة الغذاء   11.6.2

  .الرقابة الغذائية 

قع المون خالل طلبها ميتم تدريب ، فيمكن أن شركة ال وأفي حالة فقدان شهادة مدرب سالمة الغذاء   11.6.3

 .ةمقررم الفع الرسودحة العامة بعد التابع إلدارة الصسعادة المتعاملين أو طلب التقديم إلى مركز اإللكتروني 

 

 

 

 

 

 

 


