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تعاريف

اإلمارات العربية المتحدة.الدولة:
بلدية مدينة الشارقة. البلدية:
قسم رقابة األغذية ببلدية مدينة الشارقة.القسم:

القانون اإلتحادي رقم )10( لسنة 2015 بشأن سالمة الغذاء.القانون:
الشخص المؤهل المعتمد من قسم رقابة األغذية للقيام بالتفتيش أو بالتقصي في المنشآت الغذائية.المفتش:

هي المنشأة المرخص لها بتداول الغذاء سواء كان من خالل مرفق ثابت أو متحرك، دائم أو المنشــأة الغذائيــة:
مؤقت.

الـــــغـــذاء:

أية مادة أو جزء منها مصنعة أو شبه مصنعة مخصصة لالستهالك اآلدمي بطريق األكل أو 
الشرب، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب المعبأة والمخلالت والبهارات ولبان المضغ، وأية 
مادة تدخل في تصنيع وتحضير ومعالجة الغذاء، إال أنها ال تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد 

التي ال تستخدم إال كعقاقير.

كافة الظروف والتدابير الضرورية لضمان سالمة ومالءمة جميع الشروط واإلجراءات الالزمة صحة الغذاء:
للسيطرة على المخاطر وضمان سالمة األغذية وصالحيتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية. 

الرقابة على الغـــذاء:
نشاط تنظيمي إلزامي يهدف إلى حماية صحة المستهلك، وضمان سالمة الغذاء خالل مراحل 

تداوله وموافقته مع متطلبات الصحة والجودة وتوسيمه بشكل دقيق وواضح وفقاً لألنظمة واللوائح 
والقرارات الصادرة.

السلسلـــة الغذائية:
كافة المراحل التي يمر بها الغذاء بدءاً من اإلنتاج األولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك 

مراحل تصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه 
وعرضه وبيعه.

التداول:
عمليات إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو إعادة تعبئته أو تغليفه أو 
تجهيزه أو نقله أو استيراده أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو تقديمه أو عرضه أو بيعه أو 

تصديره أو إعادة تصديره في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية. 
كل من يستخدم الغذاء إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات اآلخرين.المستهـــلك:

كمية محددة من الغذاء تضم دفعة واحدة أو أكثر مشمولة عادة في ذات الشهادة الصحية والوثائق اإلرسالية:
األخرى. 

الالئحة الفنية:

الوثيقة التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق اإلنتاج وأنظمة اإلدارة، والمصطلحات 
والرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو 

طرق إنتاجه أو التي تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية، وفقاً للمواصفات والمقاييس 
المعمول بها في الدولة.

البطاقة الغذائية:
أي بيان أو عالمة أو أي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو 

معلماً أو مزخرفاً أو مدموغاً أو ملصقاً بعبوة الغذاء، إضافة إلى أية وثيقة أو معلومة ملحقة أو 
متضمنة أو تابعة أو مصاحبة للغذاء.

طرق وأساليب علمية منظمة تهدف إلى التعرف مسبقاً على مصادر الخطر وتقييمها واتخاذ تدابير أنظمة سالمة الغذاء:
للرقابة عليها لضمان سالمة الغذاء. 

الممارسات الصحية 
الجيدة:

جميع الممارسات المتعلقة بالشروط والتدابير الالزمة لضمان سالمة األغذية وصالحيتها في 
جميع مراحل السلسلة الغذائية. 

نظام تحليل مصادر 
الخطر وضبط النقاط 

الحرجة )هاسب(:

نظام علمي يعمل على تحديد نقاط مصادر الخطر المؤثرة على سالمة األغذية ضمن عملية إنتاج 
الغذاء وتقييمها بهدف السيطرة عليها.

هو عملية ممنهجة، مستقلة وموثقة للحصول على أدلة خاصة وتقييمها بصورة موضوعية لتحديد التدقيق:
مدى استيفائها لمعايير محددة مسبقاً.



ترخيص المنشآت الغذائية

االشتراطات العامة ألماكن ومرافق تداول األغذية:
• يجــب أن يكــون لــدى جميــع المنشــآت الغذائيــة رخــص ســارية المفعــول صــادرة عــن جهــات الترخيــص الرســمية 

قبــل البــدء بممارســة النشــاط.
ــي  ــال الت ــي المناســب لألعم ــار النشــاط الغذائ ــى المســتثمر اختي ــة  يجــب عل ــص المنشــأة الغذائي ــدء بترخي ــد الب • عن

ــي المنشــأة. ــا ف يرغــب بمزاولته
• يجب أن يكون نوع النشاط في الرخصة ذا عالقة باألغذية.

• يجب أن تلتزم المنشأة بالنشاط المرخص.
• يجــب عــدم إجــراء أي تغييــر أو إضافــة يمكــن أن تؤثــر علــى المخطــط األصلــي أو تؤثــر علــى تتابــع العمليــات فــي 

المنشــآت القائمــة دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن قســم رقابــة األغذيــة.

إجراءات ترخيص منشأة غذائية:
1. استخراج االسم التجاري من دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة مع تحديد النشاط.

2. توفير سند الملكية و خارطة األرض والرسم الهندسي للمحالت.
ــاحة  ــث المس ــن حي ــة م ــة األغذي ــم رقاب ــي قس ــص ف ــدة التراخي ــش وح ــل مفت ــن قب ــأة م ــة للمنش ــة المبدئي 3. المعاين

وصالحيــة الموقــع والبيئــة الخارجيــة، وإصــدار التقريــر المبدئــي. 
• في حال وجود أنشطة مشتركة تحت إشراف جهات أخرى، ينبغي الحصول على موافقة جميع الجهات. 

4. مراجعة دائرة التنمية اإلقتصادية لغايات التقييم الفني. 
5. تصديق عقد اإليجار .

6. عمــل مخطــط مفصــل بالتجهيــزات والتقســيمات الداخليــة فــي المنشــأة علــى أن يكــون باللغــة العربيــة العتمــاده مــن 
قســم رقابــة األغذيــة و موضــح فيــه المعلومــات التاليــة: 

• المساحة المخصصة للتحضير، الطبخ، التخزين، ومنطقة جلوس الزبائن.
• المرافق الصحية.

• النوافذ وأنظمة التكييف والتهوية الميكانيكية.
• أماكن المعدات المختلفة وكيفية وضعها.

• مداخل ومخارج المنشأة.
• أماكن ومرافق غسل األواني واأليدي. 

7. مراجعــة إدارة الهندســة - بلديــة مدينــة الشــارقة للموافقــة علــى المخطــط مــن الناحيــة الهندســية وإصــدار تصريــح 
الديكــور وذلــك لألنشــطة والتجهيــزات التــى تســتدعى ذلــك.

8. مراجعــة إدارة الصــرف الصحــي – بلديــة مدينــة الشــارقة لتركيــب مصيــدة الدهــون وخاصــة لألنشــطة المتعلقــة 
بتجهيــز المــواد الغذائيــة مثــل ) مطعــم – كافتيريــا – مطبــخ شــعبي – تمويــن مــواد غذائيــة – تجهيــز حلويــات ...الــخ(.
9. المعاينــة النهائيــة للمنشــأة مــن قبــل مفتــش وحــدة التراخيــص فــي قســم رقابــة األغذيــة بعــد االنتهــاء مــن أعمــال 

الديكــور وتجهيــز الموقــع كامــالً حســب المخطــط المعتمــد مســبقاً.
إصدار التقرير النهائي )الموافقة النهائية( الستكمال إجراءات الترخيص من دائرة التنمية االقتصادية.   .10

مالحظة: 
• يمكــن إصــدار التقريــر النهائــي فــي حــال عــدم اســتكمال إجــراءات الترخيــص بعــد دفــع تأميــن مالــي لــدى القســم 

والتعهــد بعــدم ممارســة النشــاط لحيــن اســتكمال جميــع إجــراءات الترخيــص. 

متطلبات قسم رقابة األغذية بخصوص إعداد مخططات المنشآت الغذائية الخاضعة لتطبيق نظام الهاسب
1. التعاقد مع شركة إستشارات غذائية معتمدة في بلدية مدينة الشارقة.

2. التقــدم بمخططــات هندســية توضــح التجهيــزات والتقســيمات الداخليــة واألبعــاد للمنشــأة، معتمــده مــن قبــل شــركة 

اإلستشــارات الغذائيــة.
ــة  ــة )الهاســب( واشــتراطات بلدي ــات نظــام الســالمة الغذائي ــة مــع متطلب ــك المخططــات متوافق 3. يجــب أن تكــون تل

ــة الــالزم توافرهــا فــي المنشــأة.   ــة الشــارقة الصحي مدين
4. يجب مراعاة ما يلي في المخططات المقدمة:-

• أن تكون ملونة.
• أن توضح حركة )العاملين – المواد األولية – المنتج النهائي – المخلفات – الصرف الصحي(.

• أن توضح نوع التكييف والتهوية وتوزيعها في كافة مناطق وأقسام المنشأة.
• أن توضح صور األجهزة واآلالت والمعدات في المنشأة.

• أن توضح أبعاد ومساحات األقسام.
• أن توضح نوع المنتج / المنتجات مع المخطط التسلسلي لإلنتاج.

• أن توضح الجوار  والشوارع المحيطة بالمنشأة.
• يجب عمل جدول بالرموز والمصطلحات الواردة في المخطط.

• أن يكون اتجاه المخططات واضحاً.
• توفيــر خانــة جانبيــة علــى يميــن المخطــط يوضــع فيهــا ختــم شــركة اإلستشــارات الغذائيــة وبيانــات اإلعتمــاد مــن 

قبــل بلديــة مدينــة الشــارقة.
• أن تكون الكتابة على المخططات باللغتين العربية واإلنجليزية.

.A01 أن يتم تقديم المخططات على ورق قياس  •
5. مراجعــة قســم رقابــة األغذيــة ببلديــة مدينــة الشــارقة لتحديــد موعــد مناقشــة المخططــات فــي حضــور اإلستشــاري 

بشــركة اإلستشــارات الغذائيــة المعتمــد لــدى بلديــة مدينــة الشــارقة والمســتثمر أو المســؤول فــي المنشــأة.

مكان تقديم الخدمة:
 قسم رقابة األغذية في منطقة الناصرية. 

االشتراطات الصحية الواجب توافرها في منشآت تداول األغذية: 
الموقع: 

يجــب أن يكــون موقــع المنشــأة الغذائيــة بعيــداً عــن الروائــح الكريهــة والدخــان واألتربــة أو الملوثــات األخــرى التــي قــد 
تشــكل خطــراً صحيــاً علــى عملياتهــا التشــغيلية.

التصميم:
يجــب أن يكــون تصميــم المنشــأة الغذائيــة مناســبأ لألنشــطة الغذائيــة التــي ســيتم مزاولتهــا، بحيــث يكــون هنــاك انســياب 
منتظــم فــي ســير العمليــات، وأن تكــون مناطــق تحضيــر األغذيــة مفصولــة عــن دورات الميــاه ومناطــق تخزيــن مــواد 
التنظيــف والمــواد الكيميائيــة، كمــا يجــب أن ال يســمح تصميــم المنشــأة بدخــول وإيــواء اآلفــات والحشــرات والطيــور 

والملوثــات البيئيــة مثــل الدخــان واألتربــة.  
متطلبات المساحة: 

ينبغــي أن تكــون مســاحة المنشــأة الغذائيــة كافيــة للقيــام بالعمليــات المطلوبــة حســب النشــاط الــذي ســيمارس داخــل تلــك 
المنشــأة، وعليــه يجــب أال تقــل المســاحة الكليــة للمنشــأة الغذائيــة عــن المتطلبــات المنصــوص عليهــا أدنــاه:  

مالحظاتالحد األدنى للمساحة المطلوبة النشاط م
1A المطبخ )65م²( +  منطقة التخزين )10م²(  = مطعم

 مساحة الصالة متروكة لتقدير75م²
المستثمر 2B المطبخ )40م²( + منطقة التخزين )10م²( = 50م²مطعم

3C المطبخ )25م²( + منطقة التخزين )10م²( = 35م²مطعم

4A 15م²( للمطبخ +  )10م²( لمنطقة التخزين + كافيتريا(
 )5م²( للشاورما  = 30م²

 يشمل "الشاورما"، "تحضير
 الســندويتشات" ، "المشروبات

"السـاخنة والباردة



5B 15م²( للمطبخ +  )10م²( لمنطقة التخزين = كافيتريا(
25م²

 يشمل "تحضير الســندويتشات"
 ، "المشروبات السـاخنة

"والباردة

6C 10م²( للمطبخ +  )5م²( لمنطقة التخزين = 15م²كافيتريا(
 يشمل "الســندويتشات الجاهزة"

 ، "المشروبات السـاخنة
والباردة" -كافيه

 عرض وطهي األسماك7
والمنتجات البحرية

المطبخ )25م²( + منطقة التخزين )5م²( + عرض 
األسماك )5م²( = 35م²

 طهي وشوي األسماك و8
المطبخ )25م²( + منطقة التخزين )5م²( = 30م²المنتجات البحرية

 في المناطق الصناعية150م² مطبخ شعبي9
والتجارية فقط

10م²  )ال تقل مساحة العرض والتقديم عن 10م²( مقهى10
 يقتصر النشاط على بيع

 الســندويتشات والمشروبات
الجاهزة فقط

المطبخ )20م²( + منطقة التخزين )5م²( +  المشوى مشاوي على الفحم11
)5م²(  = 30م²

12

 بيع المشروبات الباردة
 والساخنة والعصائر

 الطازجة والساندويتشات
الجاهزة

المطبخ )10م²( + منطقة التخزين )5م²(  = 15م²

20م² )لموقع التجهيز والتحضير(تجهيز المعجنات والفطائر13

 تحضير الحلوى والحلويات14
الشعبية

موقع تحضير وتجهيز الحلويات )40م²( +  منطقة 
التخزين )10م²( = 50م²

تحضير وتخزين )10م²( + الفرن ومنطقة البيع مخبز تنـــــــــــــور15
)10م²( = 20م²

سوبرماركت )مجمع 16
+ 20م² )عند إضافة ملحمة(60م²استهالكي(

+ 16م² )عند إضافة مسمكة(
30م²بقالة17
بيع فقط15م²بيع  المثلجات18
50م²تجهيز وبيع المثلجات19

 بيع الحلويات و الشوكوالته20
15م²بالتجزئة

 بيع البن والمكسرات21
15م²والبهارات والتوابل بالتجزئة

 بيع منتجات المخابز22
15م²بالتجزئة

غير محددكشك23
40م²طحن و بيع البهارات24
70م²تجارة المواد الغذائية بالجملة25
15م²بيع العسل و مشتقاته26

200م²مصانع األغذية27
حسب النشاط والمعدات 
المستخدمة في التصنيع 

وخطوط اإلنتاج.

 المخبز اآللي و الحلويات28
حسب النشاط والمعدات 300م²والُمعّجنات

المستخدمة.

 صناعة الحلويات29
حسب النشاط والمعدات 150م²والمعجنات

المستخدمة.

حسب النشاط والمعدات 200م²تحميص البن و المكسرات30
المستخدمة.

حسب النشاط والمعدات 150م²تموين المواد الغذائية31
المستخدمة.

المالحم32
13م²           )في سوق الجبيل(

20م²     )في المجّمعات االستهالكية(
30م²    )نشاط مستقل خارج سوق الجبيل(

األرضيات: 
ــذة أو  ــر منف ــون، غي ــة مــن الشــقوق، ملســاء،  فاتحــة الل ــة خالي ــات مصنعــة مــن مــواد متين يجــب أن تكــون األرضي
ماصــة للســوائل، ســهلة الغســيل والتنظيــف، وبهــا ميــل كاٍف لتصريــف الســوائل إلــى مجــاري أرضيــة ذات حجــم كاٍف، 
كمــا يجــب أن تكــون مناطــق اإللتقــاء بيــن األرضيــات والجــدران مقوســة )بــدون زوايــا( ليســهل تنظيفهــا وتطهيرهــا 

ولمنــع تراكــم الملوثــات. 
الجدران:

يجــب أن تكــون الجــدران مشــيدة مــن مــواد متينــة خاليــة مــن الشــقوق، غيــر منفــذة أو ماصــة للســوائل، ســهلة الغســيل 
والتنظيــف، وأن تكــون الجــدران الداخليــة فــي المطابــخ وأماكــن إعــداد الطعــام مصنعــة مــن مــواد ســهلة التنظيــف، 
ــن  ــل م ــى األق ــن ونصــف عل ــع متري ــى أن ترتف ــح، عل ــون فات ــل الســيراميك أو الســتانلس ســتيل(، ذات ل ملســاء )مث

األرض، ويمكــن طــالء الجــزء العلــوي بطــالء مناســب قابــل للغســيل ويســهل تنظيفــه.
األسقف:

يجــب أن تكــون األســقف مشــيدة مــن مــواد متينــة خاليــة مــن الشــقوق مطليــة بطــالء فاتــح اللــون مناســب قابــل للغســيل 
ويســهل تنظيفــه، كمــا يمكــن اســتخدام األســقف المســتعارة شــرط أن تكــون ملســاء ســهلة التنظيــف وأن تكــون مــن مــادة 
غيــر منفــذة أو ماصــة للســوائل. )بعــض الحــاالت قــد تســتوجب الحصــول علــى موافقــة الدفــاع المدنــي علــى صالحيــة 

لسقف( ا
المجاري األرضية:

يجــب أن تكــون المجــاري األرضيــة فعالــة فــي إزالــة ميــاه الصــرف، وذات أغطيــة قابلــة للفــك والتنظيــف، كمــا يجــب 
أن تكــون أنابيــب المجــاري منحــدرة بصــورة صحيحــة، وموصولــة بمصيــدة للدهــون إلــى نظــام الصــرف الصحــي.

طابق الميزانين والدرج:
يجــب أن يكــون الميزانيــن مبنيــاً مــن مــواد صلبــة أو معدنيــة ومجهــزاً بحــواف مرتفعــة بشــكل كاف لمنــع الملوثــات مــن 
الســقوط علــى األســطح الواقعــة أســفله، وال يســمح بــأن يكــون هنــاك طابــق ميزانيــن فــوق مناطــق إعــداد الطعــام )إال 
إذا كان الميزانيــن مرخصــاً مــن أصــل البنــاء(. كمــا يجــب أن يكــون الــدرج مصنوعــاً مــن مــواد صلبــة غيــر ماصــة 

وســهلة التنظيــف وتمنــع اإلنــزالق. 
المعدات واألدوات:

يجــب أن تســتخدم المنشــآت معــدات وأدوات مصنوعــة مــن مــواد آمنــة ومناســبة ال تؤثــر علــى ســالمة وجــودة الغــذاء 
ــك وأن تكــون  ــك والف ــة للتحري ــا ينبغــي أن تكــون المعــدات قابل ــاء، كم ومقاومــة للكســر والتشــقق واالنبعــاج واالنحن
ــا مــع  ــة فيجــب أن تكــون مناطــق اتصاله ــدات الثابت ــا المع ــا بســهولة. أم ــا وتعقيمه ــا وتنظيفه ــة لصيانته ــاك إمكاني هن
األرضيــات والجــدران والمعــدات المجــاورة محكمــة اإلغــالق، وأن تكــون موضوعــة علــى مســافات مناســبة تســمح 

بالتنظيــف تحتهــا وحولهــا. 
اإلضاءة:

يجــب أن تتوفــر فــي المنشــآت الغذائيــة إضــاءة كافيــة ســواء كانــت طبيعيــة أم صناعيــة لضمــان إنتــاج األغذيــة فــي 
بيئــة آمنــة وصحيــة، ولتســهيل عمليــة التنظيــف فــي المنشــأة، كمــا يجــب أن تكــون المصابيــح ضــد الكســر أو محميــة 

بأغطيــة ضــد الكســر.



التهوية:
يجــب أن تــزود المنشــآت الغذائيــة بالتهويــة المناســبة لمنــع ارتفــاع الحــرارة وتكاثــف البخــار وإلزالــة الهــواء الملــوث، 

وأن يكــون تصميــم وتركيــب نظــم التهويــة كافيــاً مــن حيــث العــدد والقــدرة.
مناطق التخزين:

يجــب علــى المنشــآت الغذائيــة توفيــر أماكــن تخزيــن بمســاحات كافيــة للمــواد الالزمــة للعمــل واإلنتــاج، مــع توفيــر 
أرفــف بأعــداد كافيــة لضمــان تخزيــن جميــع المــواد بعيــداً عــن األرض، بحيــث تكــون األرفــف مرتفعــة عــن األرض 
وبعيــدة عــن الجــدران لتســهيل عمليــات التنظيــف، كمــا ينبغــي أن تكــون األرفــف مصنعــة مــن مــواد قويــة وشــديدة 

التحمــل وســهلة التنظيــف.
إمدادات المياه:

يجــب أن تتوفــر فــي المنشــأة الغذائيــة إمــدادات كافيــة مــن الميــاه الصالحــة للشــرب ألغــراض التنظيــف وإعــداد الطعــام، 
كمــا يجــب توفيــر إمــدادات كافيــة مــن الميــاه الســاخنة لجميــع أنشــطة التنظيــف التــي ُتجــرى فــي المنشــأة الغذائيــة.

التخلص من النفايات الصلبة: 
يجب توفير عدد كاٍف من حاويات النفايات المناسبة.

مصائد الشحوم والدهون:
يجب تركيب مصائد دهون ذات نوعية مناسبة حسب نوع وحجم النشاط. 

أحواض غسل اليدين:
يجــب توفيــر أحــواض لغســيل األيــدي بعــدد كاٍف حســب نــوع وحجــم النشــاط، بحيــث تكــون موجــودة فــي مكان مناســب 

وســهل الوصــول إليــه، ومــزودة بصابــون ســائل وأوراق تنشــيف تســتخدم لمــرة واحدة. 
دورات المياه ومناطق تبديل المالبس:

يجــب أن تتوفــر لمتداولــي األغذيــة دورات ميــاه كافيــة ومناســبة وفــي مــكان مالئــم، وأن تكــون محكمــة اإلغــالق، ذات 
إضــاءة وتهويــة جيــدة، ومــزودة بمغســلة أيــدي باإلضافــة إلــى صابــون ســائل ومناشــف ورقيــة. وأن تكــون مفصولــة 
تمامــاً عــن أماكــن تحضيــر الطعــام، كمــا يجــب توفيــر غــرف لتبديــل المالبــس إذا كان العمــال يقومــون بتبديــل مالبســهم 
بصــورة روتينيــة فــي المنشــأة الغذائيــة، مــزودة بخزائــن أو غيرهــا مــن الوســائل المناســبة لتخزيــن متعلقــات العمــال.  

مرافق التنظيف:
 يجب توفير أماكن مناسبة لحفظ معدات ومواد التنظيف بحيث تكون بعيدة عن مناطق تداول األغذية، 

المخارج أو الفتحات التي تؤدي إلى خارج المنشأة:
ــل شــبك  ــات بوســائل مناســبة  مث ــة مــن دخــول اآلف ــى خــارج المنشــأة الغذائي ــؤدي إل ــي ت ــة الفتحــات الت يجــب حماي

ــات. ــع دخــول اآلف ــة لمن ــيلة أخــرى فعال ــد، أو أي وس ــة بشــكل جي ــواء مصمم ــتائر ه ــت س ــة، أو تثبي الحماي

إصدار تصريح نقل وتوزيع المواد الغذائية

1.تعبئة وتقديم استمارة طلب تصريح نقل وتوزيع المواد الغذائية موقعة ومختومة، ومرفقة بالمستندات التالية:-
• رسالة طلب تصريح مقدمة من الشركة بنوع المواد الغذائية.
• صورة عن الرخصة التجارية أو الصناعية سارية المفعول.

• صورة عن ملكية المركبة سارية المفعول.
• صورة عن بطاقة الصحة المهنية لسائق المركبة سارية المفعول.

• صورة عن رخصة المستودع أو عقد إيجار مصدق. 
• صورة عن شهادة الهاسب  HACCP )للمنشآت الصناعية ونشاط التموين(.

• صورة عن شهادة المطابقة الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس )للمنتجات التي تتطلب ذلك(.
ــاه 5  ــوات المي ــة الشــارقة )عب ــة مدين ــة ببلدي ــة األغذي ــن قســم رقاب ــج صــادرة م • صــورة عــن شــهادة تســجيل المنت

ــات(. جالون
• التصريح األصلي في حال التجديد.

2. فحص المركبة من قبل المفتش المختص.
3. في حال كانت المركبة مطابقة يتم تحصيل رسوم التصريح ودفع الغرامات إن وجدت.

4. إدخال البيانات في النظام ومن ثم طباعة التصريح.

مكان تقديم الخدمة:
قطاع خدمة المتعاملين في المنطقة الصناعية الخامسة، إدارة بلديات الضواحي. 

الشروط والمتطلبات الخاصة بوسائل نقل المواد الغذائية:

)وفقاً للقرار الوزاري رقم )577( لسنة 2013م في شأن الدليل الموحد لنقل األغذية(

يجب أن تكون وسيلة نقل األغذية: 
1. قــادرة علــى الحفــاظ علــى درجــة الحــرارة المالئمــة والرطوبــة، وعلــى الظــروف الجويــة بداخلهــا، وغيــر ذلــك مــن 
الظــروف الالزمــة لحمايــة األغذيــة مــن نمــو الميكروبــات الضــارة وغيــر المرغوبــة ومــن التلــف الــذي قــد يجعلهــا 

غيــر صالحــة لإلســتهالك طــوال فتــرة النقــل.
2. توفر مساحة كافية لعمليات تحميل وتفريغ األغذية وتسمح بحرية الحركة والتفتيش ودوران الهواء.

3. أن يحقق تصميم وسيلة النقل التالي:
• يسمح بسهولة التنظيف والتطهير والتخلص من مياه التنظيف والتعقيم.

• مالئمة للغاية وسهلة الصيانة.
• مغلقة ومغطاة من جميع الجوانب أثناء النقل. 

• مصممة بطريقة تساعد على منع دخول الحشرات، ومنع التلوث الخارجي.
• تسمح بتطبيق الممارسات الصحية الجيدة في التعامل مع الغذاء، بما في ذلك الحماية من التلوث التبادلي.
• توفر إمكانية تتيح للمعنيين من مراقبة درجة الحرارة والرطوبة وغيرها من الظروف بداخلها، وضبطها.

• مصنوعة من مواد قابلة للغسل والتطهير.
• أن يكــون الجــزء الداخلــي مــن المركبــات معــزوالً ببطانــة ذات ســطح مصقــول، أملــس، قابــل للتنظيــف ومضــاد 

للمــاء )غيــر قابــل للصــدأ(.
• أن تكــون أســطح األرضيــات مصنوعــة مــن مــواد منيعــة، مضــادة للمــاء، غيــر ماصــة، غيــر قابلــة لالنــزالق، 
قابلــة للغســل ومكونــة مــن مــواد غيــر ســامة، بشــكل يســمح بإجــراء أعمــال التنظيــف بشــكل مالئــم كمــا يجــب أن 

يكــون مســتوى انحــدار )ميــالن( األرضيــات كافيــاً لتصريــف الســوائل إلــى الخــارج، متــى كان ذلــك مالئمــاً.
• أن تكــون األســقف والتجهيــزات العلويــة ســهلة التنظيــف ومصنوعــة مــن مــواد ذات ألــوان فاتحة، مبنيــة ومصقولة 

بشــكل يمنــع تراكــم األوســاخ ويحــد مــن عمليــات التكثيــف، أو نمــو العفــن أو تســاقط الجزيئات.
• يجــب أن تكــون أســطح الجــدران والفواصــل الجداريــة مصنوعــة مــن مــواد منيعــة، مقاومــة للمــاء، غيــر ماصــة، 
محكمــة اإلغــالق، غيــر ســامة، قابلــة للغســل وذات ألــوان فاتحــة، كمــا يجــب أن تكــون الجــدران ملســاء )مصقولــة(، 

متــى لــزم األمــر، وذات أســطح تصــل إلــى ارتفــاع مناســب وتكــون ســهلة التنظيــف والتطهيــر.
4. يجــب أن تصمــم أجهــزة التبريــد فــي وســيلة النقــل بحيــث تكــون مناســبة مــن حيــث درجــة الحــرارة للمــواد الغذائيــة 

التــي ســتنقل بهــا، علــى أن تكــون درجــة حــرارة الهــواء الراجــع حســب اآلتــي:
أ. المواد الغذائية المبردة على درجة حرارة )3-°س - °5س(. 

ب. المواد الغذائية المجمدة على درجة حرارة )°18-س أو أقل(.
ت. وســيلة النقــل غيــر المبــردة للمــواد الغذائيــة الجافــة أو المعلبــة، يجــب أن ال تزيــد درجــة الحــرارة عــن °30س 
مــع توفيــر تهويــة كافيــة تســمح بخفــض درجــة الحــرارة ومســتوى الرطوبــة فــي وســيلة النقــل للحــد المناســب. وفــي 
كل األحــوال يجــب أن تكــون وســائل النقــل هــذه مغطــاة بصــورة كافيــة تمنــع دخــول اآلفــات والملوثــات الفيزيائيــة 

األخــرى مثــل الغبــار وغيــره. 
ث. باقــي األغذيــة، بمــا فيهــا األغذيــة طويلــة األمــد، علــى درجــات حــرارة مناســبة تمنــع التســبب بأيــة مخاطــر 

علــى صحــة اإلنســان، وبحســب درجــة الحــرارة المالئمــة لــكل مــادة غذائيــة.
ــة  ــة معزول ــة المحضــرة، يجــب اســتخدام أوعي ــل األغذي ــي نق ــة ف ــة أو الهوائي ــد اســتخدام الدراجــات الناري ج. عن

ــق. ــة الغل ــاً ومحكم حراري
ح. وسيلة نقل األغذية الساخنة )<°60+س(.



5. تزويــد الصهاريــج المســتخدمة لنقــل الميــاه أو المــواد الغذائيــة الســائلة بأنابيــب ســهلة الفــك والتركيــب وأن تكــون 
مصنوعــة مــن مــواد ذات رتبــة غذائيــة، مقاومــة للصــدأ وغيــر ســامة، خاملــة كيميائيــاً ويســهل تنظيفهــا وتطهيرهــا 

مثــل الســتانلس ســتيل.
6. توفير إنارة كافية داخل حيز التخزين في وسيلة نقل األغذية.

7. توفير قواطع مناسبة لفصل المواد الغذائية المختلفة داخل وسائل نقل األغذية.
ــاً ويســهل تنظيفهــا  ــة كيميائي 8. تركيــب خطافــات مــن مــواد ذات رتبــة غذائيــة، مقاومــة للصــدأ وغبــر ســامة، خامل

ــردة والمجمــدة. ــح المب ــق الذبائ وتطهيرهــا لتعلي
9. يجــب اســتخدام ســوائل التبريــد علــى أســاس ســالمتها وتقييــم مخاطرهــا بواســطة الســلطات المختصــة عنــد عمليــات 

التفتيــش، كمــا يجــب وضــع اإلجــراءات الالزمــة لكشــف أي تســريب لمــواد التبريــد.

شروط خاصة بوسائل نقل أو توصيل أو توزيع المواد الغذائية المتخصصة:
باإلضافة إلى الشروط الواردة سابقاً، يجب اإللتزام بما يلي:

1. وسائل نقل األغذية الجافة والمعلبة:
•  أن تكــون جميــع األبــواب معزولــة جيــداً عــن البيئــة الخارجيــة وبمــا يمنــع تعــرض المــادة الغذائيــة ألشــعة الشــمس 

المباشرة.
2. وسائل نقل منتجات المخابز: 

• توفير صناديق بالستيكية مخصصة للتوزيع لحفظ الخبز والصمون.
• توفير حاوية مغلقة يوضع فيها الخبز المرتجع من األسواق.

• توفير تهوية مناسبة داخل الجزء الخلفي للمركبة.
3. وسائل نقل األغذية المبردة والمجمدة:

• وحدة تبريد أو تجميد في حالة جيدة، ولها مقياس قراءة خارجية بكابينة القائد.
• توفير إطار مطاطي على األبواب لمنع تسرب البرودة، وإحكام الغلق.

• توفير ستائر بالستيكية على األبواب لمنع ارتفاع درجات الحرارة عند الفتح.
4. مركبات نقل وتوزيع الفواكه والخضروا ت: 

• الجدران معزولة بمادة عازلة لضمان التبريد المناسب.
• وحــدة تبريــد فــي حالــة التوزيــع، أو مكيــف هــواء فــي حالــة النقــل فقــط مــن الســوق إلــى المحــل، وبهــا ســاعة 

قــراءة خارجيــة بالكابينــة.
• توفير إطار مطاطي على األبواب لمنع تسرب البرودة، وإحكام الغلق.

• توفير ستائر بالستيكية على األبواب لمنع ارتفاع درجات الحرارة عند الفتح.
5. مركبات نقل وتوصيل األغذية الجاهزة:

• أن تكون المركبة معزولة من الخلف كما في المركبات المبردة.
• توفيــر حافظــات حراريــة فــي الســيارة مجهــزة بمقيــاس تحكــم بالحــرارة لضبــط درجــات حــرارة الطعــام علــى 

أعلــى مــن 60 درجــة مئويــة.
6. مركبات نقل األسماك: 

• أن تكــون مخصصــة ومصممــة لنقــل األســماك )الطازجــة أو المبــردة( وال يجــوز نقــل أي مــواد غذائيــة أخــرى 
فيهــا لمنــع حــدوث أي تلــوث تبادلــي مــن األســماك.

• ُمدّون عليها باللغتين العربية واإلنجليزية عبارة »سيارات نقل أسماك مبردة«.
• أن تكــون مــزودة بصنــدوق حفــظ مصنــوع مــن مــواد غيــر قابلــة لالمتصــاص أو التفاعــل مــع األســماك ويفضــل 

مــن المــواد العازلــة للحــرارة لمنــع تســرب الحــرارة والحفــاظ علــى درجــة الحــرارة المقــررة.
• توفير وحدة التبريد المناسبة للصندوق حسب حجم الصندوق ،ولها مقياس قراءة خارجية بكابينة القائد.

• توفيــر الحاويــات المناســبة فــي الصنــدوق المبــرد الخاصــة بنقــل األســماك للفصــل بيــن األنــواع وتجنــب االحتــكاك 
بيــن األســماك لمنــع حــدوث تشــققات أو جــروح ،وأن تــزود بفتحــة للتخلــص مــن الســائل المــذاب.

• يجــب وضــع ســتارة مــن شــرائح بالســتيكية علــى بــاب الحاويــة وذلــك للتقليــل مــن خــروج الهــواء البــارد ومنــع 
دخــول أي ملوثــات خارجيــة مثــل الحشــرات أو الغبــار والدخــان.

• تزويد األبواب بالمطاط القوي لمنع التسرب بعد اإلغالق.
7. مركبات نقل وتوزيع اللحوم: 

• أن تكون المركبة ذات صندوق معزول من الداخل والخارج لضمان التبريد
• تركيب خطافات من مواد ذات درجة غذائية، مقاومة للصدأ وغير سامة، خاملة كيميائياً ويسهل تنظيفها 

وتطهيرها لتعليق الذبائح المبردة والمجمدة..
• أن تتوفر وحدة تبريد بحالة جيدة، ولها مقياس قراءة خارجية بكابينة القائد.

• أن يركب على األبواب إطار مطاطي لضمان منع تسرب التبريد.
• توفير ستائر بالستيكية لضمان منع تسرب التبريد.

• في حالة تحميل اللحوم المعبأة في عبوات كرتونية يجب أن تكون على حوامل من اإلستيل أو ستاندات 
بالستيكية.

7. مركبات نقل وتوزيع اللحوم: 
• توفير أرفف شبكية للعبوات.

تصاريح مكائن البيع اآللي 

إجراءات منح التصاريح: 
1. تقــوم الشــركة المشــغلة لمكائــن البيــع اآللــي بالتقــدم بطلــب الحصــول علــى الترخيــص الــالزم لتشــغيل تلــك المكائــن 

لــدى الجهــة ذات اإلختصــاص. 
ــة  ــد القســم بقائمــة بمواقــع المكائــن والمــواد الغذائي ــة مــع تزوي ــة األغذي ــاً بمراجعــة قســم رقاب 2. تقــوم الشــركة الحق

ــف. ــة والتنظي ــة الدوري ــق التشــغيل مــن جــدول الصيان ــة وثائ المعروضــة وكاف
3. يقــوم المفتــش المختــص بقســم رقابــة األغذيــة بمراجعــة الوثائــق والتحقــق مــن اســتيفاء جميــع االشــتراطات الصحيــة 

المطلوبة.
4. يقــوم قســم رقابــة األغذيــة بإصــدار رســالة عــدم ممانعــة للشــركة المتقدمــة بتشــغيل مكائــن البيــع اآللــي باألصنــاف 

الغذائيــة المحــددة.
5. تقوم الشركة المشغلة لمكائن البيع اآللي بمتابعة إجراءات الترخيص لدى الجهات ذات اإلختصاص.

أماكن وضع المكائن: 
ــاه والمشــروبات  ــن المي ــك مكائ ــن ذل ــتثنى م ــواء ويس ــة اله ــة مكيف ــن مغلق ــن داخــل أماك ــك المكائ ــون تل يجــب أن تك
الغازيــة والعصائــر بــأن توضــع فــي أماكــن مظللــة بعيــدة عــن األتربــة خــارج المبانــي الحكوميــة والخاصــة والمواقــف 

العامــة والحدائــق.

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية بمنطقة الناصرية. 

االشتراطات: 
1. يجب أن تكون الشركة المشغلة للمكائن مرخصة داخل الدولة.

2. يجب على الشركة المشغلة للمكائن تطبيق إجراءات تشغيل تضمن سالمة الغذاء المباع.
3. يجــب أن يتــم وضــع أرقــام للتواصــل فــي حــال تعطــل المكائــن وفــي حــال الشــكاوى وكذلــك رقــم التصريــح بمــكان 

واضــح وغيــر قابــل لإلزالــة أو التلــف علــى جســم الماكينــة.
ــأي  معلومــات  ــك المكائــن ب ــة مــن قبــل الشــركات المشــغلة لتل ــة األغذي ــغ الفــوري لقســم رقاب ــم التبلي 4. يجــب أن يت

تتعلــق بتلــك المكائــن مثــل تغييــر األصنــاف المباعــة مــن قبــل تلــك المكائــن أو زيادتهــا وأخــذ تصريــح بذلــك.
5. يجــب أن تكــون المنتجــات الغذائيــة المباعــة مــن قبــل تلــك المكائــن صالحــة لإلســتهالك اآلدمــي ومســتوفية للشــروط 

واللوائــح الفنيــة المعمــول بهــا فــي الدولــة ومســجلة لــدى قســم رقابــة األغذيــة ببلديــة مدينــة الشــارقة.
6. يجــب أن تحتفــظ الشــركة المشــغلة لتلــك المكائــن بســجالت توضــح كافــة العمليــات والبيانــات المتعلقــة بالمنتجــات 

المباعــة مــن خــالل تلــك المكائــن.
7. يجــب الحفــاظ علــى درجــة حــرارة مــن °1 إلــى °4 مئويــة لمكائــن البيــع اآللــي المبــردة، ودرجــة حــرارة ال تزيــد 



عــن °18- مئويــة لمكائــن البيــع اآللــي المجمــدة، وتوفيــر أجهــزة قيــاس وتســجيل درجــات حــرارة خاصــة بــكل ماكينــة. 
8. يجــب أن تكــون مكائــن البيــع اآللــي هــذه عائــدة للشــركات المصنعــة أو المســتوردة مباشــرة لتلــك المــواد الغذائيــة 

المباعــة مــن خاللهــا.
9. يجب أن يتم إعداد وتصنيع وحفظ ونقل وتداول المواد الغذائية المباعة في مكائن البيع اآللي بطرق صحية.

10. عنــد وضــع ماكينــة بيــع آلــي فــي أماكــن خاصــة كالمستشــفيات أو المــدارس يجــب الحصــول علــى الموافقــات 
الالزمــة.

11. يجــب أن يكــون جميــع العمــال المتعامليــن مــع المــواد الغذائيــة فــي تلــك الشــركات المشــغلة لمكائــن البيــع اآللــي 
حاصليــن علــى شــهادات خلــو مــن األمــراض  المعديــة و التــي تشــكل خطــراً علــى الصحــة العامــة.

12. يجب اإللتزام بالممارسات الصحية الجيدة من قبل العاملين في الشركات المشغلة لمكائن البيع اآللي.
13. يجــب الحفــاظ علــى نظافــة مكائــن البيــع اآللــي ومحيطهــا كمــا يجــب تعقيــم األســطح المالمســة لألغذيــة بداخلهــا 

وإجــراء الصيانــة الدوريــة لهــا واالحتفــاظ بســجالت تثبــت ذلــك.
14. يجب توفير مصدر ماء ساخن ومنظفات ومعقمات مناسبة لتنظيف تلك المكائن.

15. يجــب أن تكــون مكائــن البيــع اآللــي مصممــة بطريقــة ال تحــوي تجاويــف أو أشــكال تجعــل مــن الصعــب تنظيفهــا 
أو تجعلهــا مــأوى للحشــرات والقــوارض.

ــة  ــر قابل ــف، غي ــهلة التنظي ــبة )س ــواد مناس ــن م ــة م ــع مصنع ــن البي ــة لمكائ ــطح الداخلي ــون األس ــب أن تك 16. يج
للصــدأ...(.

17. يجب تزويد مكائن البيع اآللي التي تحتاج للماء بمصدر مائي آمن ونظيف وصالح للشرب.
18. يجــب تثبيــت صينيــة بمكائــن بيــع المشــروبات الســاخنة والبــاردة لحفــظ بقايــا المشــروبات بحيــث يمكــن إزالتهــا 

وتنظيفهــا.
19. يجــب اســتعمال مــواد تعبئــة )عبــوات، أكــواب، ...( مناســبة لنــوع المــادة الغذائيــة المباعــة مــن خــالل مكائــن البيــع 

اآللــي وذات درجــة غذائيــة تســتعمل لمــرة واحــدة، وحفظهــا بشــكل مناســب للحفــاظ علــى نظافتها.
20. يجب عدم خلط المواد الغذائية مع بعضها البعض في مكائن البيع اآللي.

21. يجب وضع مكائن البيع اآللي في أماكن مناسبة بعيدة عن مصادر التلوث.
22. يجب توفير حاوية حفظ نفايات لكل ماكينة بيع آلي.

مالحظات: 
• هــذه االشــتراطات ال تشــمل االشــتراطات الواجــب توفرهــا فــي المنشــآت المصنعــة أو المحضــرة أو المســتوردة لتلــك 

ــواد الغذائية. الم
• تخضــع جميــع مكائــن البيــع اآللــي فــي مدينــة الشــارقة للرقابــة مــن قبــل المفتشــين فــي قســم رقابــة األغذيــة، وعلــى 
المنشــأة الغذائيــة  التعــاون مــع المفتشــين وتوفيــر كافــة المســتندات أو البيانــات حــال طلبهــا مــن قبــل القســم، والســماح 

للمفتشــين بتفتيــش تلــك المكائــن مــن الداخــل.  

التصريح لمركبة متنقلة ببيع أطعمة

اإلجراءات:
1. التقدم بطلب لقسم رقابة األغذية ببلدية مدينة الشارقة للحصول على الموافقة. مرفق بالوثائق التالية:-

• الموافقــة المبدئيــة مــن دائــرة التنميــة اإلقتصاديــة بالشــارقة، وموافقــة إدارة الممتلــكات واالســتثمار ببلديــة مدينــة 
الشــارقة علــى وقــوف المركبــة. 

• نســخة مــن الرخصــة التجاريــة للموقــع الــذي ســيتم منــح التصريــح للمركبــة التابعــة لــه. )يجــب أن يكــون نــوع 
النشــاط فــي الرخصــة مــن أحــد األنشــطة الغذائيــة(.

• مخطط التصميم الداخلي للمركبة على النموذج الخاص بقسم رقابة األغذية.
• التصميم الخارجي بالشكل النهائي للمقطورة أو المركبة.

• قائمة بالمنتجات واألصناف الغذائية التي سيتم تحضيرها وبيعها في المركبة.
• نســخة مــن شــهادة تطبيــق أحــد أنظمــة ســالمة األغذيــة للمواقــع التــي ســيتم منــح تصريــح للمركبــة التابعــة لهــا، 

للرخــص الصــادرة مــن مدينــة الشــارقة، وشــهادة تحــت اإلشــراف الصحــي للرخــص مــن خــارج مدينــة الشــارقة، 
صــادرة عــن الجهــة الرقابيــة المختصــة التــي يتبــع لهــا الترخيــص.

2. دراسة الطلب من قبل قسم رقابة األغذية للتأكد من استيفائه للمتطلبات المذكورة.  
3. اعتماد المخطط الداخلي للمركبة وفق قائمة المنتجات واألصناف الغذائية المقدمة من قبل المستثمر.

ــة  ــة والفني ــروط الصحي ــتيفائها للش ــد واس ــط المعتم ــا للمخط ــن مطابقته ــد م ــة للتأك ــى المركب ــي عل ــف النهائ 4. الكش
ــة. المطلوب

5. إصدار الموافقة النهائية بعد دفع الرسوم المقررة.

مالحظات: 
1. يحق ألصحاب رخص اعتماد الحصول على تصريح لبيع منتجاتهم الغذائية في مركبات متنقلة.

2. في حال عدم توفير موقع للتجهيز، ُيعتبر تصريح بيع األطعمة لمركبة متنقلة رخصة تجارية قائمة بذاتها.
3. تقوم بلدية مدينة الشارقة بتحديد مواقع وقوف تلك المركبات )حسب المواقع المعتمدة من البلدية(.

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية بمنطقة الناصرية. 

اإلشتراطات الواجب توفرها في مركبة بيع األطعمة:-
1. أن تكون المركبة مجهزة لهذا الغرض.

2. أن تتوفر في المركبة مساحة كافية لممارسة جميع األنشطة التي تتطلبها العمليات التشغيلية.
3. أن يكون تصميم المركبة يسمح بالتنظيف والتطهير لجميع األقسام والمعدات فيها.

4. أن يمنع تصميم المركبة دخول الحشرات واألتربة وأدخنة عوادم السيارات وجميع الملوثات األخرى.
5. أن يوافق تصميم المركبة تدفق عمليات التحضير والتقديم.

6. أن تكون غرفة القيادة مفصولة عن أماكن التخزين والتحضير.
7. أن تكــون األرضيــات مــن مــواد متينــة وغيــر منفــذة ومناســبة لالســتعمال فــي أماكــن تحضيــر الغــذاء، وأن تكــون 

تقاطعــات األرضيــات مــع الجــدران بــدون زوايــا )علــى شــكل إنحنــاءات(.
أن تكــون الجــدران مــن مــواد مناســبة لالســتعمال فــي أماكــن تحضيــر الغــذاء، وأن تكــون ســهلة التنظيــف، ذات   .8

لــون فاتــح.
ــر الغــذاء، وأن تكــون ســهلة التنظيــف، وأن  9. أن تكــون األســقف مــن مــواد مناســبة لالســتعمال فــي أماكــن تحضي

ــات التشــغيلية. ــي تتطلبهــا العملي ــام باألنشــطة الت ــاع مناســب للقي تكــون ذات ارتف
10. أن تكون نوافذ الخدمة واألبواب محكمة اإلغالق.

11. أن تكون التمديدات واألنابيب واألسالك مخفية خلف األرضيات والجدران واألسقف.
12. أن تكــون المعــدات والتجهيــزات مدمجــة ضمــن هيــكل المركبــة )بــدون أي  فجــوات(، أو أن تكــون مثبتــة علــى 

عجــالت تســمح بتحريكهــا للتنظيــف. 
13. أن تكون اإلضاءة كافية ومحمية بغطاء يمنع تلوث األغذية.

14. أن تتوفر التهوية والتكييف بشكٍل كاف ٍومناسب. 
15. أن يتم توفير برادات وثالجات مناسبة لنوع وحجم العمل.

16. أن يتم توفير خزان مياه نقية صالحة للشرب داخل المركبة من مواد ذات درجة غذائية.
ــر  ــر حــوض آخ ــك توفي ــة. وكذل ــل ورقي ــائل ومنادي ــون س ــزود بصاب ــدي م ــيل األي ــر حــوض لغس ــم توفي 17. أن يت

منفصــل لغســيل األدوات والمعــدات المســتخدمة.
18. أن تكون جميع األحواض في المركبة مزودة بتمديدات صرف صحية. 

19. أن يتم توفير خزان لجمع مياه الصرف وأن يتم التخلص من محتوياته بشكل صحي وقانوني. 
20. أن يتم توفير خزائن لحفظ وتخزين األغذية الجافة، وأخرى لحفظ المنظفات.

21. أن يتم توفير مصدر كهرباء وعلى مدار الوقت لتشغيل العملبات داخل المركبة.
22. أن يتم توفير معدات إطفاء حريق مالئمة داخل المركبة.



إصدار رخص »اعتماد« المنزلية

اإلجراءات:
1. مراجعة دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة للتسجيل والحصول على استمارة ترخيص.

2. مراجعة قسم رقابة األغذية للتسجيل وتحديد موعد للزيارة التفتيشية. 
3. الحصول على موافقة مبدئية من قسم رقابة األغذية.

4. مراجعة دائرة التنمية االقتصادية للحصول على اسم تجاري.
5. استخراج بطاقات صحة مهنية  للعاملين في المشروع من قسم عيادة الصحة العامة.

6. اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بسالمة الغذاء من قسم تقييم المطابقة.
7. الحصول على موافقة نهائية من قسم رقابة األغذية.

8. مراجعة دائرة التنمية االقتصادية للحصول على الترخيص.

اشتراطات قسم رقابة األغذية للموافقة على رخص »اعتماد«:
ــى  ــم عل ــارقة لتدريبه ــة الش ــة مدين ــق بلدي ــم عــن طري ــم اختياره ــن يت ــن الذي ــة للمنتفعي ــل دورة تدريبي ــم عم 1. أن يت

. )GHP( ــذاء ــالمة الغ ــارقة لس ــج الش برنام
2. أن يتم تقديم تعهد كتابي من المستفيدين باألصناف المراد إنتاجها.

3. أن يتــم تزويــد القســم بأرقــام للتواصــل لتمكيــن المفتشــين مــن الدخــول إلــى الموقــع فــي أي وقــت و التأكــد من ســالمة 
إجــراءات إنتــاج الغــذاء والســماح للمفتشــين باتخــاذ اإلجــراءات الخاصــة بإثبــات المخالفــة وتحريرهــا ومصــادرة المــواد 

ــة المخالفة. الغذائي
4. أن يتــم توفيــر اإلشــتراطات الصحيــة المطلوبــة مــن قبــل قســم رقابــة األغذيــة المتوافقــة مــع قائمــة اإلنتــاج المقدمــة 

قبــل البــدء فــي العمــل.
5. أن يتم إستخراج بطاقات صحة مهنية لجميع العاملين في موقع اإلنتاج المستهدف.

6. أن يتم االلتزام بأي اشتراطات أخرى يتم وضعها عن طريق البلدية حسب حجم ونوع النشاط.
7. أن يتــم توفيــر بــاب خــاص فــي المطبــخ منفصــل عــن المدخــل الرئيســي للفيــال أو المســكن الشــعبي لتســهيل عمليــة 

الدخــول والخــروج.
8. يجب أن يكون المطبخ في الطابق األرضي.

9. يجب أن تكون مساحة مطبخ المنزل أو الموقع الذي يتم فيه الطهي ال تقل عن 15م².
10. أن تكون األدوات المستخدمة مناسبة لعملية الطهي وال يسمح باستخدام األواني أو األدوات القديمة.

11. أن يتوفر على األقل حوض مزدوج من الحجم المنزلي لالستخدام في نظافة األواني والمواد األولية.
12. يجب أن تتوفر اإلضاءة والتهوية الجيدة في المطبخ.

13. في حال إنتاج الحلويات يجب توفير براد خاص للحفظ.
14. يجــب أال يتــم التعاقــد علــى إعــداد  كميــات كبيــرة مــن األطعمــة إال فــي حــال توفــر المســاحات واألدوات المناســبة 

لذلك.
15. يجــب الموافقــة مــن قبــل صاحــب الترخيــص علــى عمــل زيــارات مــن قبــل مفتشــي رقابــة األغذيــة علــى الموقــع 
ــة مــن  ــة األغذي ــع فــي قســم رقاب ــزم مــن إجــراءات كمــا هــو متب ــى اتخــاذ مــا يل ــة عل ــر مــع الموافق وطــرق التحضي

تصويــر المخالفــات وســحب العينــات الالزمــة.

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية في منطقة الناصرية.

إصدار شهادة عدم ممانعة من توريد األغذية لمقصف مدرسة خاصة

المستندات المطلوبة: 
1. طلب إصدار شهادة عدم ممانعة من توريد أغذية لمقصف المدرسة مطبوعة ومختومة من قبل المورد.

2. قائمة بالمواد الغذائية المراد توريدها.
3. صورة عن الرخصة التجارية / المهنية للمورد وكذلك صورة عن رخصة المدرسة المتعاقد معها. 

4. رسالة من إدارة المدرسة المتعاقد معها بعدم الممانعة من قيام المورد بالتوريد للمدرسة.

اإلجراءات:
• يتقــدم المعنيــون فــي المنشــأة الغذائيــة بطلــب إصــدار شــهادة عــدم ممانعــة مــن توريــد أغذيــة لمقصــف المدرســة مرفقــاً 

بالمســتندات المطلوبة.
• تحويل الطلب للدراسة من قبل المفتش المختص.

• القيام بزيارة تفتيشية للمنشأة الموردة للتأكد من مناسبتها والتزامها باالشتراطات، 
• فــي حــال كان المــورد مــن خــارج مدينــة الشــارقة، يجــب توفيــر رســالة مــن ســلطة الرقابــة الغذائيــة التــي يتبــع لهــا 

المــورد تفيــد بالتزامــه واســتيفائه لكافــة الشــروط الصحيــة المطلوبــة.
• إصدار التصريح بعد دفع الرسوم المستحقة.

االشتراطات: 
1. يســمح للمنشــآت ذات األنشــطة الغذائيــة التاليــة فقــط بالتوريــد: خدمــات تمويــن بالمــواد غذائيــة، مطعــم، كافتيريــا، 

مخبــز آلــي. ويجــب أن يكــون الٌمــورد هــو نفســه الُمنتــج )فيمــا عــدا المــواد الغذائيــة المصنعــة المعبــأة(.
2. يجب أن تكون المؤسسة الموردة مطبقة ألحد أنظمة سالمة الغذاء.

3. يجب توفير كافة التجهيزات الالزمة في المقصف المدرسي بما يتناسب مع قائمة الطعام وحجم العمل.
ــن  ــة وخاضعي ــة مهني ــات صح ــى بطاق ــن عل ــي حاصلي ــف المدرس ــي المقص ــن ف ــع العاملي ــون جمي ــب أن يك 4. يج

ــذاء. ــالمة الغ ــارقة لس ــج الش ــن برنام ــب ضم للتدري
5. يجب اإللتزام بالممارسات الصحية الجيدة أثناء العمل.

6. يجــب الحــرص علــى النظافــة الشــخصية للعمــال وارتــداء الــزي الموحــد وغطــاء الــرأس، والحــرص علــى النظافــة 
ــة للمقصف. العام

7. يجب توفير سيارة مجهزة لنقل أنواع الطعام، مصرح بها من قبل قسم رقابة األغذية ببلدية مدينة الشارقة.
8. يتــم اعتمــاد قائمــة األصنــاف الغذائيــة المصــرح بهــا مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم عنــد الموافقــة علــى إصــدار 

شــهادة عــدم ممانعــة مــن توريــد أغذيــة لمقصــف المدرســة.

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية في منطقة الناصرية. 

إصدار تصريح توزيع الوجبات الغذائية خالل نهار شهر رمضان

يتــم تقديــم هــذه الخدمــة خــالل شــهر رمضــان، حيــث يتــم تجهيــز الطعــام فــي المنشــآت الغذائيــة، وتوزيعــه حســب الطلــب 
)توصيــل( فقــط.  

اإلجراءات:
1. تتقــدم إدارة المنشــأة الغذائيــة بطلــب للموافقــة علــى إصــدار تصريــح توزيــع الوجبــات الغذائيــة خــالل نهــار شــهر 
رمضــان مرفقــة بصــورة عــن الرخصــة المهنيــة للمنشــأة الغذائيــة، إضافــة إلــى تعهــد كتابــي بعــدم تقديــم الطعــام داخــل 

المنشأة.
2. تدقيق المستندات من قبل الموظف المختص.

3. تحصيل الرسوم وإدخال البيانات في النظام ومن ثم طباعة التصريح.

مكان تقديم الخدمة:
قطاع خدمة المتعاملين في المنطقة الصناعية الخامسة، إدارة بلديات الضواحي.



إصدار تصريح عرض منتجات غذائية خارج المنشأة خالل شهر رمضان

اإلجراءات:
1. تتقــدم إدارة المنشــأة الغذائيــة بطلــب للموافقــة علــى اصــدار تصريــح عــرض منتجــات غذائيــة أمــام المنشــأة خــالل 
ــة لصــور  ــة للمنشــأة ، باإلضاف ــة بصــورة عــن الرخصــة المهني ــرة اإلفطــار، مرفق ــل فت ــارك قب شــهر رمضــان المب

فوتوغرافيــة تظهــر محيــط المنشــأة مــن الخــارج مــع توفيــر صنــدوق زجاجــي لعــرض تلــك المنتجــات الغذائيــة.
2. تدقيق المستندات من قبل الموظف المختص.

3. تحصيل الرسوم وإدخال البيانات في النظام ومن ثم طباعة التصريح. 

مكان تقديم الخدمة:
قطاع خدمة المتعاملين في المنطقة الصناعية الخامسة، إدارة بلديات الضواحي. 

إصدار تصريح عرض مياه الشرب سعة خمسة جالونات

المستندات المطلوبة:
1. إستمارة طلب تصريح مطبوعة ومختومة من قبل منفذ البيع.

2. صورة عن الرخصة التجارية لمنفذ البيع سارية المفعول.
3. العقد المبرم بين شركة المياه ومنفذ البيع.  

4. صورة عن الرخصة الصناعية لشركة المياه. 
5. صورة عن تصريح التوزيع لشركة المياه. 

6. التصريح القديم في حال  التجديد.

اإلجراءات:
3. تقديم طلب تصريح عرض مياه شرب سعة خمسة جالونات مرفقاً بالمستندات المطلوبة. 

4. تدقيق المستندات من قبل الموظف المختص.
5. تحصيل الرسوم وإدخال البيانات في النظام ومن ثم طباعة التصريح. 

مالحظة:
يتم إصدار تصريح واحد فقط لمنفذ البيع.

مكان تقديم الخدمة:
قطاع خدمة المتعاملين في المنطقة الصناعية الخامسة، إدارة بلديات الضواحي. 

اعتماد بطاقة غذائية

المستندات المطلوبة:
1. طلب اعتماد بطاقة غذائية مطبوع باللغة العربية.

2. نسخة عن الرخصة التجارية أو الصناعية للمنشأة.
3. التصميم الخاص بالبطاقة الغذائية للمنتج متضمناً كافة البيانات المطلوبة.

4. نسخة عن شهادة الهاسب )للمنتجات الغذائية المصنعة في الدولة(. 

اإلجراءات:
1. تحصيل الرسوم المستحقة.

2. فــي حــال المنتجــات الغذائيــة المصنعــة فــي مدينــة الشــارقة، يجــب أن تكــون تلــك المنتجــات مدرجــة ضمــن خــط 
إنتــاج نشــاط المصنــع المعتمــد مــن قبــل قســم رقابــة األغذيــة.

3. تدقيق البطاقة الغذائية للمنتج للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح المعمول بها.
4. فــي حــال كانــت البطاقــة الغذائيــة غيــر مطابقــة يتــم تحديــد نقــاط عــدم المطابقــة وطلــب تعديلهــا لتصبــح البطاقــة 

الغذائيــة مطابقــة للمواصفــات واللوائــح المعمــول فيهــا.
5. في حال كانت البطاقة الغذائية مطابقة يتم إدخال بيانات البطاقة الغذائية في النظام المخصص.

6. إصدار شهادة اعتماد بطاقة غذائية.

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية في منطقة الناصرية. 

اشتراطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة وبياناتها اإليضاحية:
)وفقاً لالئحة الفنية اإلماراتية رقم 9(

متطلبات عامة يجب اإللتزام باآلتي :
ــأة أو تعــرض ببطاقــة أو بيانــات إيضاحيــة ســواء بالكتابــة أو بالصــور أو بــأي  ــة المعب 1. أال توصــف المــادة الغذائي
أســلوب آخــر، يوحــي بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بأنهــا مــادة غذائيــة أخــرى، ممــا قــد يــؤدي إلــى الخلــط بينهمــا 
أو بــأي طريقــة تجعــل المشــتري أو المســتهلك يعتقــد أن هــذا الغــذاء مرتبــط بمنتــج آخــر، أو أن لــه ميــزات خاصــة ال 

تتوفــر فــي المنتجــات المماثلــة ال ســيما عنــد التأكيــد علــى وجــود بعــض المكونــات أو غيابهــا.
ــف أو  ــى الزي ــوي عل ــكل ينط ــة بش ــات إيضاحي ــة أو بيان ــرض ببطاق ــأة أو تع ــة المعب ــادة الغذائي ــف الم 2. أال توص

ــوال. ــن األح ــال م ــأي ح ــا ب ــأن صفاته ــاع خاطــئ بش ــى انطب ــؤدي إل ــد ي ــكل ق ــأي ش ــداع أو ب ــل أو الخ التضلي
3. أال يســتخدم ببطاقــة المــادة الغذائيــة أي إدعــاء أو رمــز أو شــعار خــاص بالحــالل أو بعالمــات الجــودة أو بالمنتجــات 

العضويــة أو بــأي مــن نظــم ســالمة الغذاء...إلــخ، مــا لــم يتــم تقديــم مــا يثبــت صحــة هــذا االدعــاء.
4. يجب عدم كتابة أي  عبارات أو شعارات أو رموز خاصة بشهادات نظم إدارة الجودة.

البيانات االيضاحية اإللزامية على عبوات األغذية:
1. اسم الغذاء

يجــب أن يوضــح االســم طبيعــة المــادة الغذائيــة الحقيقيــة ويكــون محــدداً  وليــس عامــاً، علــى أن يكتــب ضمــن واجهــة 
العــرض الرئيســية.

2. قائمة المكونات
يجــب ذكــر جميــع مكونــات المــادة الغذائيــة مرتبــة تنازليــاً حســب نســبة كل منهــا وقــت تصنيــع الغــذاء ويســتثنى مــن 

ذلــك األغذيــة التــي تتكــون مــن مكــون غذائــي واحــد.

3. البيانات التغذوية
يجب كتابة البيانات التغذوية على بطاقات بيان المواد الغذائية.

4. صافي المحتويات
ــائلة أو  ــة الس ــواد الغذائي ــبة للم ــم بالنس ــري )بالحج ــام المت ــة بالنظ ــت التعبئ ــات وق ــي المحتوي ــب أن يوضــح صاف يج

ــة(. ــة الصلب ــواد الغذائي ــبة للم ــوزن بالنس بال
5. االسم والعنوان:

يجب ذكر اسم وعنوان الصانع أوالمعبئ في حالة كان المعبئ غير الصانع.
6. بلد المنشأ:

يجب توضيح بلد منشأ الصنع أو اإلنتاج.



7. تواريخ الصالحية وتعليمات التخزين واالستخدام
ينبغي ان توضح تواريخ الصالحية بطريقة غير رمزية، كما يجب أن توضح أي  شروط خاصة بالتخزين.

8. رقم دفعة اإلنتاج )التشغيلة(
توضح على كل عبوة البيانات الدالة على رقم دفعة اإلنتاج )التشغيلة(.

9. فــي حالــة األغذيــة المعالجــة باإلشــعاع يجــب توضيــح ذلــك بالكتابــة بالقــرب مــن اســم المــادة الغذائيــة وكذلــك فــإن 
ــاً.  اســتخدام الرمــز الدولــي الــذي يــدل علــى معاملــة األغذيــة باإلشــعاع يعتبــر إلزامي

اشتراطات عامة:
1. أن توضع بطاقات البيانات على األغذية المعبأة بطريقة ال تسمح بفصلها عن العبوات.

2. أن تكــون البيانــات واضحــة وبــارزة وغيــر قابلــة لإلزالــة، كمــا تكــون ســهلة القــراءة علــى المســتهلك فــي الظــروف 
العادية للشــراء واالســتخدام.

3. عندمــا تكــون العبــوة مغطــاة بغــالف، يجــب أن يحمــل هــذا الغــالف المعلومــات الالزمــة، أو أن يكــون مــن الســهل 
قــراءة بطاقــة البيانــات مــن خاللــه وال يســمح لــه بطمســها.

4. أن يظهر اسم الغذاء وصافي المحتويات بطريقة واضحة وفي نفس مجال الرؤية.
5. أال تستعمل أية مسميات أو رموز أو عالمات أو صور محظورة شرعاً أو ممنوعة نظاماً.

6. إذا كانــت البطاقــة مالمســة للمــادة الغذائيــة فيجــب أال تحتــوي علــى أيــة مــواد كيميائيــة أو خالفــه، كمــا يجــب أن 
يكــون الحبــر المســتعمل فيهــا غيــر قابــل لالرتشــاح.

اللغة:
أن تكــون بطاقــات المــواد الغذائيــة والبيانــات اإليضاحيــة المصاحبــة لهــا باللغــة العربيــة وعنــد اســتعمال لغــة أخــرى أو 
أكثــر إلــى جانــب اللغــة العربيــة، يجــب أن تكــون جميــع البيانــات باللغــات األخــرى مطابقــة للبيانــات المكتوبــة باللغــة 

العربية.

مالحظة:
 قد يكون هناك اشتراطات أخرى يتوجب توافرها بناء على نوع المادة الغذائية.

تسجيل المنتجات الغذائية 

المستندات المطلوبة:
1. طلب تسجيل منتج غذائي مطبوع باللغة العربية.

2. نسخة عن الرخصة التجارية أو الصناعية للمنشأة.
3. نسخة عن شهادة الهاسب )للمنتجات المصنعة في الدولة(.

4. نسخة عن شهادة اعتماد البطاقة الغذائية للمنتج.
5. باإلضافة إلى توفير عينات كافية من المنتج الغذائي للفحص المخبري )في العادة 5 عينات(.

اإلجراءات:
• إدخال بيانات العينات في النظام المخصص. 

• طباعة نموذج العينات وإرساله مع العينات للفحص المخبري.
• في حال كانت النتيجة مطابقة يتم تحصيل الرسوم المستحقة. 

• إصدار شهادة تسجيل منتج غذائي.

مالحظة:
 يجب أن تكون جميع المنتجات الغذائية مسجلة في برنامج  تسجيل األغذية اإللكتروني )زاد(.

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية في منطقة الناصرية.

إصدار موافقة على إجراء حمالت ترويجية للمواد الغذائية

المستندات المطلوبة:
1. نموذج طلب حملة ترويجية، معبأ فيه كامل البيانات المطلوبة طباعًة باللغة العربية. 

2. نسخة عن الرخصة التجارية أو الصناعية للمنشأة.
3. نســخ عــن مســتندات اإلفــراج للمنتجــات المــراد القيــام بحملــة ترويجيــة لهــا و الصــادرة عــن ســلطة الرقابــة الغذائيــة 

)فــي حالــة المنتجــات المســتوردة(.
4. نسخة عن شهادة تطبيق الهاسب HACCP )للمنتجات المصنعة في الدولة(. 

5. صورة من شهادة المطابقة الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس )للمنتجات التي تتطلب ذلك(.
6. فــي حــال الحمــالت التذوقيــة، يجــب توفيــر شــهادة عــدم ممانعــة مــن الجهــة التــي ســتقام لديهــا الحملــة، باإلضافــة 

لصــورة عــن بطاقــات الصحــة المهنيــة لألشــخاص العامليــن فــي الحملــة.
7. باإلضافة إلى توفير عينات من األصناف الغذائية المعبأة المراد القيام بحملة ترويجية لها.

اإلجراءات:
1. تدقيق المستندات والتحقق من مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات واللوائح المعمول بها.

2. فــي حــال كانــت المســتندات مســتوفاة والمنتجــات الغذائيــة مطابقــة، يتــم تحصيــل الرســوم المســتحقة وإدخــال بيانــات 
الحملــة الترويجيــة فــي النظــام المخصــص.

3. إصدار الموافقة على إجراء الحملة الترويجية.

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية في منطقة الناصرية.

اإلفراج عن إرساليات المواد الغذائية المستوردة

ُيسمح باستيراد األغذية ذات االستخدام التجاري عبر منافذ إمارة الشارقة وفقاً للشروط التالية: 
1. أن تكون األغذية المستوردة مطابقة للوائح والمواصفات المعتمدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

2. أن ترفق األغذية المستوردة بالمستندات التالية: 
• بيان جمركي / بوليصة الشحن.
• قائمة التعبئة/ قائمة المحتويات.

• شهادة صحية أصلية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير. 
• شــهادة ذبــح حــالل للحــوم ومنتجاتهــا غيــر المصنعــة صــادرة مــن جهــات اصــدار شــهادات الحــالل المعتمــدة لــدى 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بينمــا ترفــق منتجــات اللحــوم المصنعــة بشــهادات حــالل.
• نسخة عن شهادة المنشأ. 

• أي وثائق أو افادات إضافية قد تطلب في حاالت محددة حسب القرارات والتعاميم الوزارية.  
التفتيش على شحنات المواد الغذائية المستوردة:

ــوم  ــث يق ــة، حي ــة األغذي ــل مفتشــي قســم رقاب ــة المســتوردة للتفتيــش مــن قب ــع شــحنات المــواد لغذائي تخضــع جمي
ــي: المفتــش المختــص بمــا يل

• تدقيق ومراجعة الوثائق المطلوبة الخاصة بكل شحنة.
• اجــراء الفحــص الظاهــري لإلرســالية والتحقــق مــن مطابقــة بياناتهــا  مــع مــا هــو مذكــور فــي الوثائــق واســتيفائها 

لمتطلبــات االســتيراد وللوائــح والمواصفــات المعتمــدة فــي الدولــة.



• جمع العينات إلخضاعها  للتحاليل المخبرية إذا لزم األمر.
• اإلفراج النهائي عن الشحنة في حال استيفائها لكافة المتطلبات.

مالحظة: 
1. يجب أن تكون جميع المنتجات الغذائية المستوردة مسجلة في برنامج تسجيل األغذية اإللكتروني )زاد(.

2. يجــب توفيــر صــورة مــن شــهادة المطابقــة الصــادرة عــن هيئــة اإلمــارات للمواصفــات والمقاييــس )للمنتجــات التــي 
تتطلــب ذلــك(.

مكان تقديم الخدمة:
جميع مكاتب قسم رقابة األغذية بمنافذ الدخول في مدينة الشارقة. 

األغذية المستوردة لغايات غير تجارية
)وفقاً للقرار الوزاري رقم )14( لسنة 2016 بشأن الرقابة على األغذية المستوردة لغايات غير تجارية(

األغذية ذات االستخدام الشخصي
يسمح بدخول األغذية ذات االستخدام الشخصي عبر منافذ الشارقة وفقاً لما يلي:

1. االلتزام بأنواع وكميات األغذية الشخصية المذكورة في الجدول أدناه.
2. أن تكــون العبــوات موســومة باســم صاحب/أصحــاب العالقــة بشــكل واضــح وغيــر قابــل لإلزالــة باســتثناء األغذيــة 

التــي برفقــة المســافرين.
3. أن تكــون األغذيــة مطابقــة ظاهريــاً ومرفقــة بمســتندات صــادرة عــن الجهــة الناقلــة فــي بلــد المنشــأ تتضمــن بيانــات 
األغذيــة وأنواعهــا وكمياتهــا وتواريــخ صالحياتهــا وكذلــك بيانــات عــن صاحب/أصحــاب العالقــة المرســل إليه/إليهــم 

باســتثناء األغذيــة التــي برفقــة المســافرين.

الكميةالمادة
20 كغماأللبان

50 لترالزيوت بما فيها زيت الزيتون
20 لترالثلج

10 كغمالفواكه والخضروات بما فيها عالية الخطورة والمجففة والمخلالت
100 كغمالتمور

10 كغممنتجات المخابز والحلويات
30 كغمالحبوب والغالل
30 كغماللحوم الحمراء

20 كغم لحوم الطيوم والدواجن
10 كغماألسماك والمنتجات البحرية بما فيها المالح ما عدا الكافيار

500 غمالكافيار
10 كغمالبيض

20 كغمالعسل والمنتجات السكرية
5 كغم / لتراألعشاب والتوابل بما فيها الخل وماء الزهر وماء الورد

500 غمالزعفران
10 كغماألغذية ذات االستعماالت الخاصة بما فيها أغذية األطفال

20 لترالمشروبات والعصائر بما فيها المياه
5 كغم مركزات العصائر

25 كغم األغذية الحامضية المعلبة

عينات األغذية الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث العلمية
يسمح بإدخال عينات األغذية لغايات إجراء الدراسات والبحوث العلمية، وفقاً لما يلي: 

1. الحصــول علــى إذن مــن الســلطات المختصــة مــن خــالل إرفــاق وثيقــة صــادرة مــن الجهــة المرســلة فــي بلــد المنشــأ 
تتضمــن بيانــات العينــات وأنواعهــا وكمياتهــا وكذلــك بيانــات وعنــوان الجهــة المرســل إليهــا هــذه العينــات مــع خطــاب 

مــن الجهــة المرســل إليهــا توضــح أســباب طلــب العينــات.
2. أن تكون العبوات موسومة بعبارة "عينة بحث علمي" باللغة العربية أو االنجليزية.

عينات األغذية للعرض والدراسات التسويقية ولغايات متطلبات المطابقة
يسمح بإدخال عينات األغذية للعرض أو الدراسات التسويقية أو لغايات متطلبات المطابقة، وفقاً لما يلي: 
1. الحصول على أذن من قسم رقابة األغذية بالسماح بإدخال عينات األغذية من خالل إرفاق ما يلي:

• صــورة عــن الرخصــة التجاريــة للجهــة المرســل لهــا هــذه العينــات، باســتثناء عينــات األغذيــة الخاصــة بمتطلبــات 
المطابقة. 

• وثيقــة صــادرة عــن الجهــة المرســلة فــي بلــد المنشــأ تتضمــن بيانــات العينــات وأنواعهــا وكمياتهــا وكذلــك بيانــات 
وعنــوان الجهــة المرســل لهــا هــذه العينــات.

• وثيقة صادرة عن الجهة المرسل لها هذه العينات تبين الهدف من استيرادها.

2. أن تكون العبوات موسومة بعبارة "عينة مجانية" باللغة العربية أو االنجليزية.
ــادة  ــة الم ــت مطابق ــد المنشــأ تثب ــي بل ــة المختصــة ف ــة الرقابي ــة صــادرة عــن الجه ــة صحي ــة بوثيق 3. أن تكــون مرفق

ــة ــات المطابق ــات المخصصــة لغاي ــك الشــأن، وتســتثنى العين ــي ذل ــة الســارية ف ــح الفني ــات اللوائ ــة لمتطلب الغذائي

األغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع
يسمح بإدخال األغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات - غير المخصصة للبيع، وفقاً لما يلي: 

1. الحصــول علــى وثيقــة صــادرة عــن الجهــة المنظمــة فــي الدولــة تبيــن تفاصيــل عــن الجهــة المشــاركة فــي فعاليــات 
المعــرض ومــدة وموقــع المعــرض.

ــى إذن مســبق مــن الجهــات ذات  ــم الحصــول عل ــم يت ــا ل ــة ألحــكام الشــريعة اإلســالمية، م ــر مخالف 2. أن تكــون غي
ــة. ــة المخالف ــة بالنســبة لألغذي العالق

3. أن تستخدم خالل فترة المعرض أو الفعالية فقط.
4. التعهدات الالزمة من الجهة المشاركة أو المنظمة للفعالية أو المعرض. 

مالحظات:
1. يحظــر اســتيراد األغذيــة لغايــات غيــر تجاريــة إذا كانــت مشــمولة بحظــر دخولهــا إلــى الدولــة بقــرارات صــادرة 

مــن وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة.
ــة  ــح الفني ــاً( للوائ ــاً و/أو مخبري ــة )ظاهري ــر تجاري ــات غي ــة لغاي ــة األغذي ــد مــن مطابق ــة التأك ــة األغذي 2. لقســم رقاب

ــة. ــذة فــي الدول الناف

إصدار شهادة صالحية تصدير مواد غذائية

اإلجراءات:
تكون إجراءات إصدار شهادة صالحية تصدير للمواد الغذائية حسب نشاط المنشأة الغذائية، على النحو التالي:-

أوال: إصدار شهادات صالحية تصدير مواد غذائية للمنشآت الصناعية: 
1. تعبئة استمارة طلب شهادة صالحية تصدير مواد غذائية، وإيداعها لدى قسم االستقبال إلعتمادها وتسجيلها.

2. دفع رسوم إصدار شهادة صالحية تصدير للمواد الغذائية.
3. إدخــال عينــات مــن جميــع المنتجــات الغذائيــة المزمــع تصديرهــا ضمــن برنامــج ســحب العينــات الدوريــة المســبقة 



للتحليــل والمطابقــة بمختبــر األغذيــة ببلديــة مدينــة الشــارقة. 
4. فــي حالــة التصديــر لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ يجــب اعتمــاد البطاقــة الغذائيــة لتلــك المنتجــات الغذائيــة مــن 

قبــل قســم رقابــة األغذيــة ببلديــة مدينــة الشــارقة.
5. إصدار شهادة صالحية تصدير للمنتجات الغذائية المطابقة.

ثانياً: إصدار شهادات صالحية تصدير مواد غذائية للمنشآت التجارية: 
1. تعبئة استمارة طلب شهادة صالحية تصدير مواد غذائية، وإيداعها لدى قسم االستقبال إلعتمادها وتسجيلها.

2. دفع رسوم إصدار شهادة صالحية تصدير للمواد الغذائية.
3. في حال كانت المنتجات الغذائية المزمع تصديرها مستوردة، يجب توفير المستندات التالية: 

• نسخة عن تقارير اإلفراج للمنتجات الغذائية.
• نسخة عن قائمة المنتجات الغذائية المرفقة مع الشحنة من بلد المنشأ.

ــر نســخة عــن  ــي، يجــب توفي ــة المزمــع تصديرهــا مشــتراة مــن الســوق المحل ــت المنتجــات الغذائي 4. فــي حــال كان
ــر الشــراء. فواتي

5. يجب توفير عينات من المنتجات المزمع تصديرها للكشف الحسي والمطابقة.
6. إصدار شهادة صالحية تصدير للمنتجات الغذائية المطابقة.

مالحظات: 
ــر المــواد  ــة تصدي ــات الموجــودة فــي نمــوذج شــهادة صالحي ــة عــن البيان ــات إضافي ــب المنشــأة بيان 1. فــي حــال طل

ــوب إضافتهــا.   ــات المطل ــة البيان ــم إصــدار شــهادة لمــن يهمــه األمــر متضمن ــة، يت الغذائي
2. يخضع إصدار شهادة صالحية تصدير مواد غذائية لمتطلبات الدول المستوردة. 

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية في منطقة الناصرية. 

إصدار شهادة تسويق محلي

ــة  ــي المناطــق الحــرة بالشــارقة الراغب ــة ف ــة العامل ــة الصناعي ــي للمنشــآت الغذائي ــم إصــدار شــهادات التســويق المحل يت
ــة. ــي أســواق الدول ــة ف ــا الغذائي بتســويق منتجاته

اإلجراءات:
1. تعبئــة وتقديــم إدارة المنشــأة الغذائيــة اســتمارة طلــب شــهادة تســويق محلــي باإلضافــة لنمــوذج طلــب إدخــال عينــات 

للفحــص المخبــري، مرفقــة بالمســتندات المطلوبــة. 
2. تدقيق الطلب من قبل المفتش المختص.

3. تســليم عينــات مــن المنتجــات التــي ترغــب الشــركة بتســويقها فــي أســواق الدولــة لمختبــر األغذبــة ببلديــة مدينــة 
الشــارقة مــن قبــل ممثلــي المنشــأة. 

4. فــي حــال كانــت نتيجــة الفحــص المخبــري مطابقــة للمواصفــات واللوائــح الفنيــة المعتمــدة يتــم تحصيــل الرســوم 
المســتحقة وإصــدار الشــهادة مــن قبــل المفتــش المختــص. 

المستندات المطلوبة: 
• نسخ عن شهادات تسجيل المنتجات الغذائية التي ترغب الشركة بتسويقها داخل الدولة. 

• شهادة التسويق المحلي القديمة في حال  التجديد. 

مالحظات:
• صالحية شهادة التسويق المحلي عام كامل، على أن يتم اإللتزام بجدول العينات الدورية المعتمد من القسم.

• يجــب أن تكــون جميــع المنتجــات الغذائيــة مســجلة فــي برنامــج تســجيل األغذيــة اإللكترونــي )زاد( قبــل تداولهــا فــي 

الدولــة، ســواء كانــت هــذه األغذيــة مســتوردة أو مصنعــة محليــاً.
• يجــب توفيــر صــورة مــن شــهادة المطابقــة الصــادرة عــن هيئــة اإلمــارات للمواصفــات والمقاييــس )للمنتجــات التــي 

تتطلــب ذلــك(.

إصدار شهادة تطبيق الممارسات الصحية الجيدة

يجــب علــى جميــع المنشــآت الغذائيــة العاملــة فــي مدينــة الشــارقة تطبيــق برنامــج الشــارقة لســالمة الغــذاء مــع التوثيــق 
واإللتــزام بتنفيــذه. 

اإلجراءات:
1. تدريــب كافــة العامليــن فــي المنشــآة الغذائيــة، وبحــد أدنــى مديريــن اثنيــن علــى برنامــج الممارســات الصحيــة الجيــدة 

لــدى إحــدى شــركات التدريــب المعتمــدة مــن بلديــة مدينــة الشــارقة. 
2. بعــد إتمــام عمليــة التدريــب يخضــع المتدربــون الختبــار بمركــز امتحانــات برنامــج الشــارقة لســالمة الغــذاء فــي 

بلديــة مدينــة الشــارقة.
3. فــي حــال اجتيــاز اإلختبــار يتــم إصــدار شــهادة التدريــب علــى الممارســات الصحيــة الجيــدة للعامليــن فــي المنشــأة 

ومديــري البرنامــج.
4. يتــم تطبيــق نظــام الممارســات الصحيــة الجيــدة  فــي المنشــأة مــن قبــل مديــر البرنامــج بدعــم مــن مفتشــي قســم رقابــة 

األغذية.
5. إجــراء التدقيــق المبدئــي مــن قبــل مفتشــي قســم رقابــة األغذيــة، وفــي حــال اجتيــاز التدقيــق المبدئــي يتــم رفــع تقريــر 

لوحــدة التدقيــق بقســم رقابــة األغذيــة.
6. تحديد موعد الجراء التدقيق النهائي من قبل وحدة التدقيق بالتنسيق مع مدير البرنامج لدى المنشأة الغذائية.

7. التوجه  إلى المنشأة حسب الموعد المحدد الجراء عملية التدقيق النهائي، حيث يتم خاللها ما يلي:- 
• مراجعة الوثائق والسجالت الخاصة بالمنشأة والبرنامج والتحقق من مطابقتها.

• التدقيق على موقع التحضير للتحقق من مدى التزامه بتطبيق الممارسات الصحية الجيدة.
• في حالة اجتياز التدقيق يتم منح المنشأة ملصق "مطبق لنظام الممارسات الصحية الجيدة".
• يتم تحرير اشعار دفع إلصدار شهادة تطبيق الممارسات الصحية الجيدة الخاصة بالمنشأة.

الوثائق المطلوب توافرها أثناء عملية التدقيق:
• رخصة المنشأة.

• دفتر اإلرشادات الصحية للمنشأة.
• ملف الممارسات التشغيلية القياسيه )SOPs( لبرنامج الممارسات الصحية الجيدة.

• بطاقات الصحة المهنية للعاملين في المنشأة.
• عقد مكافحة الحشرات المصدق من قبل بلدية مدينة الشارقة.
• المخطط اإلنشائي للموقع المعتمد من قبل قسم رقابة األغذية.

• قائمة الموردين.
• شهادات تدريب مدراء البرنامج والعاملين بالمنشأة على برنامج الممارسات الصحية الجيدة.

• السجالت الخاصة ببرنامج الممارسات الصحية الجيدة.

إصدار شهادة لمن يهمه األمر – تحت اإلشراف الصحي

اإلجراءات:
1. يتقــدم المعنيــون فــي المنشــاة الغذائيــة بطلــب إصــدار شــهادة لمــن يهمــه األمــر – تحــت اإلشــراف الصحــي مرفقــة 

بصــورة عــن الرخصــة المهنيــة / الصناعيــة للمنشــأة الغذائيــة.



2. تحويــل الطلــب مــن قبــل ســكرتاريا القســم إلــى الشــعبة المعنيــة للتحقــق مــن مــدى التــزام المنشــأة باإلشــتراطات 
ــة. الصحي

3. في حال اإللتزام يتم تحصيل الرسوم المستحقة واصدار الشهادة.

مكان تقديم الخدمة:
قسم رقابة األغذية في منطقة الناصرية. 

إتالف المواد الغذائية وإصدار شهادة اإلتالف

اإلجراءات:
ــا وســبب  ــا وكميته ــراد إتالفه ــة الم ــواد الغذائي ــوع الم ــا ن ــة موضــح به ــواد غذائي ــالف م ــب إت ــالة طل ــدم برس 1. التق

ــالف.  اإلت
2. معاينة المواد الغذائية المراد إتالفها من قبل المفتش المختص ومطابقتها مع المستندات. 

3. تعبئــة اســتمارة طلــب اإلتــالف واســتمارة نقــل النفايــات والتقــدم بهــا لقســم رقابــة األغذيــة مرفقــاً بهــا المســتندات 
المطلوبــة.

4. دفع رسوم خدمات اإلتالف المستحقة.
5. تحديد موعد ومكان اإلتالف مع صاحب العالقة.

6. مطابقة المواد الغذائية مع أستمارة طلب اإلتالف في مكان اإلتالف.
7. وزن المركبــات المحملــة بالمــواد الغذائيــة قبــل اإلتــالف وبعــده للحصــول علــى الــوزن الفعلــي للمــواد الغذائيــة التــي 

تــم إتالفهــا. 
8. إتمام عملية اإلتالف. 

9. دفع رسوم اإلتالف المستحقة الخاصة بمركز بيئة لتدوير النفايات.
ــة  ــالف عــن الكمي ــات اإلت ــع رســوم خدم ــة لدف ــة األغذي ــة قســم رقاب ــم مراجع ــد، يت ــي حــال وجــود وزن زائ 10.  ف

ــدة.  الزائ
11. كتابة تقرير اإلتالف، ومن ثم إدخال بيانات اإلتالف في النظام المخصص. 

12. في حال طلب صاحب العالقة شهادة إتالف، يتم تحصيل رسوم الشهادة وإصدارها من القسم.

المستندات المطلوبة: 
• صورة عن الرخصة التجارية.

• تقرير حجز )في حال الشحنات الغذائية المستوردة(
• محضر تحفظ )في حال قرار إتالف من القسم(.
• أي  مستندات أخرى تطلب في حاالت محددة. 

• في حال طلب شهادة إتالف يجب توفير  فاتورة شراء من المصدر.

مكان تقديم الخدمة:
• قسم رقابة األغذية بمنطقة الناصرية.

• مركز بيئة لتدوير النفايات في منطقة الصجعة.


