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Merkblatt zum Formular „Meldung nach Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
über Lebensmittelhygiene“ 
 

"حول الصحة الغذائیة 852/2004من القانون األوربي رقم  6 بموجب المادة اإلبالغ" االستمارة منشور حول  
 
 

جمیع أصحاب المنشآت الصحة الغذائیة  حول 2004.04.29یخ رتااألوروبي بمجلس والالصادر عن البرلمان  852/2004یلزم القانون األوربي رقم 
باإلضافة سجیلھا. الغذائیة والذین یعملون في أي مرحلة من مراحل إنتاج أو تصنیع أو توزیع المواد الغذائیة إبالغ المكتب المختص عن ھذه المنشآت بغرض ت

 لذلك, یجب إبالغ المكتب المختص حول التغییرات المھمة للمنشآت الموجودة من قبل أصحابھا.
 
 ؟اإلبالغ لیھ من یتوجب ع -1

 
 أصحاب منشآت األغذیة الجدد, غیر المعروفین و/ أو المسجلین لدى المكتب المختص.  •
 أصحاب منشآت األغذیة المسجلین سابقاً، إذا كان من الضروري تحدیث أو تعدیل البیانات. •
علیھا التسجیل تشمل جمیع المنشآت التي تقوم بنشاطات متعلقة باألغذیة في أي مرحلة من مراحل إنتاج أو تصنیع أو توزیع  التي یجبمنشآت األغذیة  •

 المواد الغذائیة.
 المواد الغذائیة ال تشمل الحیوانات الحیة طالما لم تكن معدة للتسویق لالستھالك البشري وكذلك النباتات قبل الحصاد. •
ع المنشآت بغض النظر عن مدة االستخدام المقررة (على سبیل المثال أیضاً المنشآت الموسمیة وسیارات البیع یتم تسجیلھا حسب یجب تسجیل كل أنوا •

 الصالحیات المحلیة للمكتب التجاري).
 إذا كانت المؤسسة الغذائیة تتألف من عدة منشآت فإنھ یجب تسجیل كل منشأة بشكل منفصل. •

 
 ؟  اإلبالغمتى یتوجب  -2

 
 د التسجیل الجدید لصاحب المنشأة الغذائیة.عن •
 عند إغالق المنشأة الغذائیة. •
 عند إجراء تغییرات جوھریة, على سبیل المثال: •

 أو العناوین الخاصة بصاحب المنشأة الغذائیة /تغییر في البیانات الشخصیة و 
 (العنوان، اسم المنشأة أو المؤسسة) تغییر في البیانات المتعلقة بالمنشأة 
 النشاط /یر نوع المنشأة تغی 
 تغییر أصناف المنتجات 

 حدوث التغییرات. بعدیجب أن یتم اإلبالغ خالل شھر  •
 

 ما ھي البیانات التي یجب اإلبالغ عنھا ؟ -3
 

 االسم، العنوان، وسائل االتصال (الھاتف, الفاكس، البرید االلكتروني) للمنشأة وعند الضرورة للمنشآت األخرى. •
 وبیانات االتصال لصاحب المنشأة الغذائیة المسؤول.البیانات الشخصیة  •
 النشاط (مثل: مطعم، كفیتریا، مخبز، جزار، مطعم وجبات خفیفة، تجارة المواد الغذائیة). /نوع المنشأة  •
 (مجموعات السلع التجاریة).  معلومات عن أصناف المنتجات •
 معلومات عن االستخدام السابق للمنشأة. •

 
 من یتلقى التبلیغ ؟ -4
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