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4781007 كشك بيع سمك fish stall إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and methods of separating the different operations within the facility. The work flow path must be 

appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from pests.

4781007 كشك بيع سمك fish stall إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781007 كشك بيع سمك fish stall إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4781007 كشك بيع سمك fish stall إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

4781007 كشك بيع سمك fish stall إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781007 كشك بيع سمك fish stall إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781007 كشك بيع سمك fish stall إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630119 بالجملة- تجارة التمور   Wholesale of Dates trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630119 بالجملة- تجارة التمور   Wholesale of Dates trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630119 بالجملة- تجارة التمور   Wholesale of Dates trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4630119 بالجملة- تجارة التمور   Wholesale of Dates trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

4630119 بالجملة- تجارة التمور   Wholesale of Dates trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630119 بالجملة- تجارة التمور   Wholesale of Dates trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630119 بالجملة- تجارة التمور   Wholesale of Dates trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630101 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة    Wholesale of of canned and preserved foodstuffs Trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630101 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة    Wholesale of of canned and preserved foodstuffs Trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630101 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة    Wholesale of of canned and preserved foodstuffs Trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4630101 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة    Wholesale of of canned and preserved foodstuffs Trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

4630101 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة    Wholesale of of canned and preserved foodstuffs Trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630101 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة    Wholesale of of canned and preserved foodstuffs Trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630101 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة    Wholesale of of canned and preserved foodstuffs Trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4711003 بقالة grocery إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4711003 بقالة grocery إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4711003 بقالة grocery إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made up of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4711003 بقالة grocery إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions.

4711003 بقالة grocery إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4711003 بقالة grocery إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4711003 بقالة grocery إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4711003 بقالة grocery إصدار رخصة
خيص والتشغيل لمحالت البيع بالتجزئة البقالة من مكتب  اطات الي  ي دليل اشي 

ام بتنفيذ المتطلبات الواردة فن ن المنفذ ألعمال الصيانة (المقاول- االستشاري)االلي 

Commitment to implement the requirements contained in the licensing and operating requirements manual for Retail sale   grocery stores from the 

(consultant - contractor) office carrying out the maintenance work

5621003 خدمات الضيافة Hospitality Services إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621003 خدمات الضيافة Hospitality Services إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621003 خدمات الضيافة Hospitality Services إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

5621003 خدمات الضيافة Hospitality Services إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

5621003 خدمات الضيافة Hospitality Services إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621003 خدمات الضيافة Hospitality Services إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5621003 خدمات الضيافة Hospitality Services إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610006 ها ن بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and their processing إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610006 ها ن بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and their processing إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610006 ها ن بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and their processing إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

5610006 ها ن بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and their processing إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

5610006 ها ن بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and their processing إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610006 ها ن بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and their processing إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

#Public



5610006 ها ن بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and their processing إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721039 بالتجزئة– بيع المكشات    Nuts  Retail sale  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721039 بالتجزئة– بيع المكشات    Nuts  Retail sale  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721039 بالتجزئة– بيع المكشات    Nuts  Retail sale  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4721039 بالتجزئة– بيع المكشات    Nuts  Retail sale  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions.

4721039 بالتجزئة– بيع المكشات    Nuts  Retail sale  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721039 بالتجزئة– بيع المكشات    Nuts  Retail sale  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721039 بالتجزئة– بيع المكشات    Nuts  Retail sale  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630202 ن  بالجملة- تجارة الير  Wholesale of Coffea Trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630202 ن  بالجملة- تجارة الير  Wholesale of Coffea Trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630202 ن  بالجملة- تجارة الير  Wholesale of Coffea Trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4630202 ن  بالجملة- تجارة الير  Wholesale of Coffea Trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions.

4630202 ن  بالجملة- تجارة الير  Wholesale of Coffea Trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630202 ن  بالجملة- تجارة الير  Wholesale of Coffea Trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630202 ن  بالجملة- تجارة الير  Wholesale of Coffea Trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630125 بالجملة- تجارة الدقيق    Wholesale of Flour trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630125 بالجملة- تجارة الدقيق    Wholesale of Flour trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630125 بالجملة- تجارة الدقيق    Wholesale of Flour trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4630125 بالجملة- تجارة الدقيق    Wholesale of Flour trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions.

4630125 بالجملة- تجارة الدقيق    Wholesale of Flour trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630125 بالجملة- تجارة الدقيق    Wholesale of Flour trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

In case that that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630125 بالجملة- تجارة الدقيق    Wholesale of Flour trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630109 بالجملة- تجارة السمن والزيوت النباتية  trading  in ghee and vegetable oils - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630109 بالجملة- تجارة السمن والزيوت النباتية  trading  in ghee and vegetable oils - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630109 بالجملة- تجارة السمن والزيوت النباتية  trading  in ghee and vegetable oils - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4630109 بالجملة- تجارة السمن والزيوت النباتية  trading  in ghee and vegetable oils - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

4630109 بالجملة- تجارة السمن والزيوت النباتية  trading  in ghee and vegetable oils - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630109 بالجملة- تجارة السمن والزيوت النباتية  trading  in ghee and vegetable oils - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630109 بالجملة- تجارة السمن والزيوت النباتية  trading  in ghee and vegetable oils - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630123 ن ومنتجات المخابز  بالجملة- تجارة الخير Bread and bakery products trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630123 ن ومنتجات المخابز  بالجملة- تجارة الخير Bread and bakery products trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630123 ن ومنتجات المخابز  بالجملة- تجارة الخير Bread and bakery products trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4630123 ن ومنتجات المخابز  بالجملة- تجارة الخير Bread and bakery products trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

4630123 ن ومنتجات المخابز  بالجملة- تجارة الخير Bread and bakery products trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630123 ن ومنتجات المخابز  بالجملة- تجارة الخير Bread and bakery products trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630123 ن ومنتجات المخابز  بالجملة- تجارة الخير Bread and bakery products trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

1071001.2 ن ومنتجاته تحضير الخير Preparation of bread and its products إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

1071001.2 ن ومنتجاته تحضير الخير Preparation of bread and its products إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

1071001.2 ن ومنتجاته تحضير الخير Preparation of bread and its products إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

1071001.2 ن ومنتجاته تحضير الخير Preparation of bread and its products إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

1071001.2 ن ومنتجاته تحضير الخير Preparation of bread and its products إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

1071001.2 ن ومنتجاته تحضير الخير Preparation of bread and its products إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

1071001.2 ن ومنتجاته تحضير الخير Preparation of bread and its products إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

#Public



5621008 الطباعة عىل الحلويات printing on sweets إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621008 الطباعة عىل الحلويات printing on sweets إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621008 الطباعة عىل الحلويات printing on sweets إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

5621008 الطباعة عىل الحلويات printing on sweets إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

5621008 الطباعة عىل الحلويات printing on sweets إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621008 الطباعة عىل الحلويات printing on sweets إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5621008 الطباعة عىل الحلويات printing on sweets إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5629002 (اعداد وجبات  )تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة  Commitments to supply ready-made meals (preparation of meals) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5629002 (اعداد وجبات  )تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة  Commitments to supply ready-made meals (preparation of meals) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5629002 (اعداد وجبات  )تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة  Commitments to supply ready-made meals (preparation of meals) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Providing the necessary equipment and devices for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store 

raw materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing adequate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall be 

made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

5629002 (اعداد وجبات  )تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة  Commitments to supply ready-made meals (preparation of meals) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance .

5629002 (اعداد وجبات  )تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة  Commitments to supply ready-made meals (preparation of meals) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5629002 (اعداد وجبات  )تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة  Commitments to supply ready-made meals (preparation of meals) إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5629002 (اعداد وجبات  )تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة  Commitments to supply ready-made meals (preparation of meals) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630129 بالجملة- تجارة الملح  salt trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630129 بالجملة- تجارة الملح  salt trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630129 بالجملة- تجارة الملح  salt trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

4630129 بالجملة- تجارة الملح  salt trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630129 بالجملة- تجارة الملح  salt trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630129 بالجملة- تجارة الملح  salt trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630129 بالجملة- تجارة الملح  salt trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5210004 د التخزين المير cold storage إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5210004 د التخزين المير cold storage إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5210004 د التخزين المير cold storage إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account appropriate lighting.

5210004 د التخزين المير cold storage إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5210004 د التخزين المير cold storage إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5210004 د التخزين المير cold storage إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5210004 د التخزين المير cold storage إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4711001 الجمعيات التعاونية Cooperative Societies إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4711001 الجمعيات التعاونية Cooperative Societies إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4711001 الجمعيات التعاونية Cooperative Societies إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4711001 الجمعيات التعاونية Cooperative Societies إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .األبعاد المناسبة للمسافة/ الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4711001 الجمعيات التعاونية Cooperative Societies إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4711001 الجمعيات التعاونية Cooperative Societies إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4711001 الجمعيات التعاونية Cooperative Societies إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781002 كشك بيع مواد غذائية متنوعة Satall  selling various foodstuffs إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781002 كشك بيع مواد غذائية متنوعة Satall  selling various foodstuffs إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781002 كشك بيع مواد غذائية متنوعة Satall  selling various foodstuffs إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781002 كشك بيع مواد غذائية متنوعة Satall  selling various foodstuffs إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781002 كشك بيع مواد غذائية متنوعة Satall  selling various foodstuffs إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781002 كشك بيع مواد غذائية متنوعة Satall  selling various foodstuffs إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781002 كشك بيع مواد غذائية متنوعة Satall  selling various foodstuffs إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

#Public



4630128 بالجملة- تجارة المكشات  Nuts trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630128 بالجملة- تجارة المكشات  Nuts trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630128 بالجملة- تجارة المكشات  Nuts trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630128 بالجملة- تجارة المكشات  Nuts trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630128 بالجملة- تجارة المكشات  Nuts trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630128 بالجملة- تجارة المكشات  Nuts trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630128 بالجملة- تجارة المكشات  Nuts trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630121 بالجملة- تجارة الزيتون والمخلالت   trading  in olives and pickles - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630121 بالجملة- تجارة الزيتون والمخلالت   trading  in olives and pickles - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630121 بالجملة- تجارة الزيتون والمخلالت   trading  in olives and pickles - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630121 بالجملة- تجارة الزيتون والمخلالت   trading  in olives and pickles - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630121 بالجملة- تجارة الزيتون والمخلالت   trading  in olives and pickles - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630121 بالجملة- تجارة الزيتون والمخلالت   trading  in olives and pickles - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630121 بالجملة- تجارة الزيتون والمخلالت   trading  in olives and pickles - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630111 بالجملة- تجارة اللحوم الطازجة  Fresh meat trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630111 بالجملة- تجارة اللحوم الطازجة  Fresh meat trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630111 بالجملة- تجارة اللحوم الطازجة  Fresh meat trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630111 بالجملة- تجارة اللحوم الطازجة  Fresh meat trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630111 بالجملة- تجارة اللحوم الطازجة  Fresh meat trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630111 بالجملة- تجارة اللحوم الطازجة  Fresh meat trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630111 بالجملة- تجارة اللحوم الطازجة  Fresh meat trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630113 بالجملة- تجارة الدواجن المجمدة  Frozen poultry trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630113 بالجملة- تجارة الدواجن المجمدة  Frozen poultry trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630113 بالجملة- تجارة الدواجن المجمدة  Frozen poultry trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630113 بالجملة- تجارة الدواجن المجمدة  Frozen poultry trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630113 بالجملة- تجارة الدواجن المجمدة  Frozen poultry trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630113 بالجملة- تجارة الدواجن المجمدة  Frozen poultry trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630113 بالجملة- تجارة الدواجن المجمدة  Frozen poultry trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4722002 بالتجزئة- بيع العصائر  Sale of juices - Retail sale  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4722002 بالتجزئة- بيع العصائر  Sale of juices - Retail sale  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4722002 بالتجزئة- بيع العصائر  Sale of juices - Retail sale  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4722002 بالتجزئة- بيع العصائر  Sale of juices - Retail sale  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4722002 بالتجزئة- بيع العصائر  Sale of juices - Retail sale  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4722002 بالتجزئة- بيع العصائر  Sale of juices - Retail sale  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4722002 بالتجزئة- بيع العصائر  Sale of juices - Retail sale  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5621002 مطبخ اعداد الوالئم للحفالت Kitchen preparing banquets for concerts إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621002 مطبخ اعداد الوالئم للحفالت Kitchen preparing banquets for concerts إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621002 مطبخ اعداد الوالئم للحفالت Kitchen preparing banquets for concerts إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5621002 مطبخ اعداد الوالئم للحفالت Kitchen preparing banquets for concerts إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5621002 مطبخ اعداد الوالئم للحفالت Kitchen preparing banquets for concerts إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621002 مطبخ اعداد الوالئم للحفالت Kitchen preparing banquets for concerts إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5621002 مطبخ اعداد الوالئم للحفالت Kitchen preparing banquets for concerts إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

#Public



4630206 بالجملة- تجارة المرطبات والمياه الغازية  Refreshments and soft water trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630206 بالجملة- تجارة المرطبات والمياه الغازية  Refreshments and soft water trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630206 بالجملة- تجارة المرطبات والمياه الغازية  Refreshments and soft water trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630206 بالجملة- تجارة المرطبات والمياه الغازية  Refreshments and soft water trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630206 بالجملة- تجارة المرطبات والمياه الغازية  Refreshments and soft water trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630206 بالجملة- تجارة المرطبات والمياه الغازية  Refreshments and soft water trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630206 بالجملة- تجارة المرطبات والمياه الغازية  Beverage and soft water trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630126 بالجملة- تجارة  الحلويات   Sweets trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630126 بالجملة- تجارة  الحلويات   Sweets trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630126 بالجملة- تجارة  الحلويات   Sweets trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630126 بالجملة- تجارة  الحلويات   Sweets trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630126 بالجملة- تجارة  الحلويات   Sweets trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630126 بالجملة- تجارة  الحلويات   Sweets trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630126 بالجملة- تجارة  الحلويات   Sweets trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610004 مطعم وجبات شيعة Fast food restaurant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610004 مطعم وجبات شيعة Fast food restaurant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610004 مطعم وجبات شيعة Fast food restaurant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610004 مطعم وجبات شيعة Fast food restaurant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610004 مطعم وجبات شيعة Fast food restaurant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610004 مطعم وجبات شيعة Fast food restaurant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5610004 مطعم وجبات شيعة Fast food restaurant إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5210001 ي صوامع
التخزين فن Storage in silos إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 

ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5210001 ي صوامع
التخزين فن Storage in silos إصدار رخصة

ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها
ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن

ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5210001 ي صوامع
التخزين فن Storage in silos إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5210001 ي صوامع
التخزين فن Storage in silos إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة

ي قد تتسبب فن
ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5210001 ي صوامع
التخزين فن Storage in silos إصدار رخصة

ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 
ي المناطق الت 

 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5210001 ي صوامع
التخزين فن Storage in silos إصدار رخصة

ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير
ي حال وجود المرافق الصحية فن

. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5210001 ي صوامع
التخزين فن Storage in silos إصدار رخصة

ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر
ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781010 كشك بيع ذرة و فوشار Corn and popcorn stall إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781010 كشك بيع ذرة و فوشار Corn and popcorn stall إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781010 كشك بيع ذرة و فوشار Corn and popcorn stall إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781010 كشك بيع ذرة و فوشار Corn and popcorn stall إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781010 كشك بيع ذرة و فوشار Corn and popcorn stall إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781010 كشك بيع ذرة و فوشار Corn and popcorn stall إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781010 كشك بيع ذرة و فوشار Corn and popcorn stall إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630117 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Wholesale trading  of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630117 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Wholesale trading  of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630117 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Wholesale trading  of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630117 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Wholesale trading  of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630117 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Wholesale trading  of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630117 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Wholesale of fish and seafood, salted and preserved إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630117 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Wholesale trading  of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

#Public



4669206 بالجملة - (المركزات الغذائية  )تجارة المنكهات و مكسبات الطعم  Trading of flavorings and flavoring additives (food concentrates) - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4669206 بالجملة - (المركزات الغذائية  )تجارة المنكهات و مكسبات الطعم  Trading of flavorings and flavoring additives (food concentrates) - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4669206 بالجملة - (المركزات الغذائية  )تجارة المنكهات و مكسبات الطعم  Trading of flavorings and flavoring additives (food concentrates) - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4669206 بالجملة - (المركزات الغذائية  )تجارة المنكهات و مكسبات الطعم  Trading of flavorings and flavoring additives (food concentrates) - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4669206 بالجملة - (المركزات الغذائية  )تجارة المنكهات و مكسبات الطعم  Trading of flavorings and flavoring additives (food concentrates) - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4669206 بالجملة - (المركزات الغذائية  )تجارة المنكهات و مكسبات الطعم  Trading of flavorings and flavoring additives (food concentrates) - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4669206 بالجملة - (المركزات الغذائية  )تجارة المنكهات و مكسبات الطعم  Trading of flavorings and flavoring additives (food concentrates) - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630106 وات الطازجة  بالجملة- تجارة الفواكه والخضن trading  of fresh fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630106 وات الطازجة  بالجملة- تجارة الفواكه والخضن trading  of fresh fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630106 وات الطازجة  بالجملة- تجارة الفواكه والخضن trading  of fresh fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630106 وات الطازجة  بالجملة- تجارة الفواكه والخضن trading  of fresh fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630106 وات الطازجة  بالجملة- تجارة الفواكه والخضن trading  of fresh fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630106 وات الطازجة  بالجملة- تجارة الفواكه والخضن trading  of fresh fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630106 وات الطازجة  بالجملة- تجارة الفواكه والخضن trading  of fresh fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630127 بالجملة- تجارة المثلجات  Ice cream trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630127 بالجملة- تجارة المثلجات  Ice cream trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630127 بالجملة- تجارة المثلجات  Ice cream trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630127 بالجملة- تجارة المثلجات  Ice cream trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630127 بالجملة- تجارة المثلجات  Ice cream trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630127 بالجملة- تجارة المثلجات  Ice cream trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630127 بالجملة- تجارة المثلجات  Ice cream trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630116 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Frozen fish and seafood trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630116 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Frozen fish and seafood trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630116 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Frozen fish and seafood trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630116 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Frozen fish and seafood trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630116 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Frozen fish and seafood trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630116 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Frozen fish and seafood trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630116 بالجملة- تجارة األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Frozen fish and seafood trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630134 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المجمدة  Frozen food trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630134 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المجمدة  Frozen food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630134 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المجمدة  Frozen food trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630134 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المجمدة  Frozen food trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630134 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المجمدة  Frozen food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630134 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المجمدة  Frozen food trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630134 بالجملة- تجارة المواد الغذائية المجمدة  Frozen food trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721001 وات الطازجة  بالتجزئة- بيع الفواكه والخضن Retail sale   sale of fresh fruits and vegetables إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721001 وات الطازجة  بالتجزئة- بيع الفواكه والخضن Retail sale   sale of fresh fruits and vegetables إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721001 وات الطازجة  بالتجزئة- بيع الفواكه والخضن Retail sale   sale of fresh fruits and vegetables إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721001 وات الطازجة  بالتجزئة- بيع الفواكه والخضن Retail sale   sale of fresh fruits and vegetables إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721001 وات الطازجة  بالتجزئة- بيع الفواكه والخضن Retail sale   sale of fresh fruits and vegetables إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721001 وات الطازجة  بالتجزئة- بيع الفواكه والخضن Retail sale   sale of fresh fruits and vegetables إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721001 وات الطازجة  بالتجزئة- بيع الفواكه والخضن Retail sale   sale of fresh fruits and vegetables إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

#Public



4630105 بالجملة- تجارة أغذية األطفال  Baby food trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630105 بالجملة- تجارة أغذية األطفال  Baby food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630105 بالجملة- تجارة أغذية األطفال  Baby food trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630105 بالجملة- تجارة أغذية األطفال  Baby food trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630105 بالجملة- تجارة أغذية األطفال  Baby food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630105 بالجملة- تجارة أغذية األطفال  Baby food trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630105 بالجملة- تجارة أغذية األطفال  Baby food trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630133 بالجملة- تجارة االرز  Rice trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630133 بالجملة- تجارة االرز  Rice trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630133 بالجملة- تجارة االرز  Rice trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630133 بالجملة- تجارة االرز  Rice trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630133 بالجملة- تجارة االرز  Rice trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630133 بالجملة- تجارة االرز  Rice trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630133 بالجملة- تجارة االرز  Rice trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630201 بالجملة- تجارة الشاي  Tea trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630201 بالجملة- تجارة الشاي  Tea trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630201 بالجملة- تجارة الشاي  Tea trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630201 بالجملة- تجارة الشاي  Tea trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630201 بالجملة- تجارة الشاي  Tea trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630201 بالجملة- تجارة الشاي  Tea trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630201 بالجملة- تجارة الشاي  Tea trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781003 ن تنور مخير Tanour Bakery إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781003 ن تنور مخير Tanour Bakery إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781003 ن تنور مخير Tanour Bakery إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781003 ن تنور مخير Tanour Bakery إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781003 ن تنور مخير Tanour Bakery إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781003 ن تنور مخير Tanour Bakery إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781003 ن تنور مخير Tanour Bakery إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5630004 وبات باردة و ساخنة مشر Cold and hot drinks إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5630004 وبات باردة و ساخنة مشر Cold and hot drinks إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5630004 وبات باردة و ساخنة مشر Cold and hot drinks إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5630004 وبات باردة و ساخنة مشر Cold and hot drinks إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5630004 وبات باردة و ساخنة مشر Cold and hot drinks إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5630004 وبات باردة و ساخنة مشر Cold and hot drinks إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5630004 وبات باردة و ساخنة مشر Cold and hot drinks إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4719001 متجر متعدد األقسام Department Store إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4719001 متجر متعدد األقسام Department Store إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4719001 متجر متعدد األقسام Department Store إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4719001 متجر متعدد األقسام Department Store إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .األبعاد المناسبة للمسافة/ الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4719001 متجر متعدد األقسام Department Store إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4719001 متجر متعدد األقسام Department Store إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4719001 متجر متعدد األقسام Department Store إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

#Public



5621005 شوي وقىلي االسماك والحيوانات البحرية Grilling and frying fish and marine animals إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621005 شوي وقىلي االسماك والحيوانات البحرية Grilling and frying fish and marine animals إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621005 شوي وقىلي االسماك والحيوانات البحرية Grilling and frying fish and marine animals إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5621005 شوي وقىلي االسماك والحيوانات البحرية Grilling and frying fish and marine animals إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5621005 شوي وقىلي االسماك والحيوانات البحرية Grilling and frying fish and marine animals إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621005 شوي وقىلي االسماك والحيوانات البحرية Grilling and frying fish and marine animals إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5621005 شوي وقىلي االسماك والحيوانات البحرية Grilling and frying fish and marine animals إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

8292007 إعداد وتعبئة السلطات والمقبالت Preparing and packing salads and appetizers إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

8292007 إعداد وتعبئة السلطات والمقبالت Preparing and packing salads and appetizers إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

8292007 إعداد وتعبئة السلطات والمقبالت Preparing and packing salads and appetizers إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

8292007 إعداد وتعبئة السلطات والمقبالت Preparing and packing salads and appetizers إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

8292007 إعداد وتعبئة السلطات والمقبالت Preparing and packing salads and appetizers إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

8292007 إعداد وتعبئة السلطات والمقبالت Preparing and packing salads and appetizers إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

8292007 إعداد وتعبئة السلطات والمقبالت Preparing and packing salads and appetizers إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781011 كشك بيع مثلجات   Ice cream selling stall  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781011 كشك بيع مثلجات   Ice cream selling stall  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781011 كشك بيع مثلجات   Ice cream selling stall  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781011 كشك بيع مثلجات   Ice cream selling stall  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781011 كشك بيع مثلجات   Ice cream selling stall  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781011 كشك بيع مثلجات   Ice cream selling stall  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781011 كشك بيع مثلجات   Ice cream selling stall  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781012 كشك بيع حلويات و مأكوالت شعبية Stall selling sweets and traditional  food إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781012 كشك بيع حلويات و مأكوالت شعبية Stall selling sweets and traditional  food إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781012 كشك بيع حلويات و مأكوالت شعبية Stall selling sweets and traditional  food إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781012 كشك بيع حلويات و مأكوالت شعبية Stall selling sweets and traditional  food إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781012 كشك بيع حلويات و مأكوالت شعبية Stall selling sweets and traditional  food إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781012 كشك بيع حلويات و مأكوالت شعبية Stall selling sweets and traditional  food إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781012 كشك بيع حلويات و مأكوالت شعبية Stall selling sweets and traditional  food إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4711006 محمصة Roaster إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4711006 محمصة Roaster إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4711006 محمصة Roaster إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4711006 محمصة Roaster إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4711006 محمصة Roaster إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4711006 محمصة Roaster إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4711006 محمصة Roaster إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630203 بالجملة- تجارة الكاكاو  Cocoa trading  - Wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630203 بالجملة- تجارة الكاكاو  Cocoa trading  - Wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630203 بالجملة- تجارة الكاكاو  Cocoa trading  - Wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630203 بالجملة- تجارة الكاكاو  Cocoa trading  - Wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630203 بالجملة- تجارة الكاكاو  Cocoa trading  - Wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630203 بالجملة- تجارة الكاكاو  Cocoa trading  - Wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4630203 بالجملة- تجارة الكاكاو  Cocoa trading  - Wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

#Public



5610001 مطعم Resturant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610001 مطعم Resturant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610001 مطعم Resturant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610001 مطعم Resturant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610001 مطعم Resturant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610001 مطعم Resturant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610001 مطعم Resturant إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610003 يا)بيع الوجبات الخفيفة  (كافتير Selling snacks (cafeteria) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610003 يا)بيع الوجبات الخفيفة  (كافتير Selling snacks (cafeteria) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610003 يا)بيع الوجبات الخفيفة  (كافتير Selling snacks (cafeteria) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610003 يا)بيع الوجبات الخفيفة  (كافتير Selling snacks (cafeteria) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610003 يا)بيع الوجبات الخفيفة  (كافتير Selling snacks (cafeteria) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610003 يا)بيع الوجبات الخفيفة  (كافتير Selling snacks (cafeteria) إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610003 يا)بيع الوجبات الخفيفة  (كافتير Selling snacks (cafeteria) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630107 بالجملة- تجارة األلبان و منتجاتها  trading  of dairy and its products - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630107 بالجملة- تجارة األلبان و منتجاتها  trading  of dairy and its products - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630107 بالجملة- تجارة األلبان و منتجاتها  trading  of dairy and its products - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630107 بالجملة- تجارة األلبان و منتجاتها  trading  of dairy and its products - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630107 بالجملة- تجارة األلبان و منتجاتها  trading  of dairy and its products - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630107 بالجملة- تجارة األلبان و منتجاتها  trading  of dairy and its products - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4630107 بالجملة- تجارة األلبان و منتجاتها  trading  of dairy and its products - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630132 بالجملة- تجارة الخضار و الفواكه المجففة  trading  of dried fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630132 بالجملة- تجارة الخضار و الفواكه المجففة  trading  of dried fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630132 بالجملة- تجارة الخضار و الفواكه المجففة  trading  of dried fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630132 بالجملة- تجارة الخضار و الفواكه المجففة  trading  of dried fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630132 بالجملة- تجارة الخضار و الفواكه المجففة  trading  of dried fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630132 بالجملة- تجارة الخضار و الفواكه المجففة  trading  of dried fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630132 بالجملة- تجارة الخضار و الفواكه المجففة  trading  of dried fruits and vegetables - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610005 بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة Selling foodstuffs by mobile car إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610005 بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة Selling foodstuffs by mobile car إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and areas for washing and drying 

hands, while ensuring that foodstuffs are not exposed to sunlight.

5610005 بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة Selling foodstuffs by mobile car إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610005 بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة Selling foodstuffs by mobile car إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610005 بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة Selling foodstuffs by mobile car إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610005 بيع المواد الغذائية بالسيارات المتنقلة Selling foodstuffs by mobile car إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

1079007 تحميص المكشات وتمليحها وتعبئتها Roasting, salting and packing nuts إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

1079007 تحميص المكشات وتمليحها وتعبئتها Roasting, salting and packing nuts إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

1079007 تحميص المكشات وتمليحها وتعبئتها Roasting, salting and packing nuts إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

1079007 تحميص المكشات وتمليحها وتعبئتها Roasting, salting and packing nuts إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

1079007 تحميص المكشات وتمليحها وتعبئتها Roasting, salting and packing nuts إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

1079007 تحميص المكشات وتمليحها وتعبئتها Roasting, salting and packing nuts إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

1079007 تحميص المكشات وتمليحها وتعبئتها Roasting, salting and packing nuts إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610002 مطعم عائم floating restaurant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

#Public



5610002 مطعم عائم floating restaurant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610002 مطعم عائم floating restaurant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610002 مطعم عائم floating restaurant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610002 مطعم عائم floating restaurant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610002 مطعم عائم floating restaurant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5610002 مطعم عائم floating restaurant إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630205 بالجملة- تجارة المياه النقية الطبيعية  Natural pure water trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630205 بالجملة- تجارة المياه النقية الطبيعية  Natural pure water trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630205 بالجملة- تجارة المياه النقية الطبيعية  Natural pure water trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630205 بالجملة- تجارة المياه النقية الطبيعية  Natural pure water trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630205 بالجملة- تجارة المياه النقية الطبيعية  Natural pure water trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630205 بالجملة- تجارة المياه النقية الطبيعية  Natural pure water trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630205 بالجملة- تجارة المياه النقية الطبيعية  Natural pure water trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630102 بالجملة- تجارة المواد الغذائية الطازجة  Fresh food trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630102 بالجملة- تجارة المواد الغذائية الطازجة  Fresh food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630102 بالجملة- تجارة المواد الغذائية الطازجة  Fresh food trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630102 بالجملة- تجارة المواد الغذائية الطازجة  Fresh food trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630102 بالجملة- تجارة المواد الغذائية الطازجة  Fresh food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630102 بالجملة- تجارة المواد الغذائية الطازجة  Fresh food trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630102 بالجملة- تجارة المواد الغذائية الطازجة  Fresh food trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630120 بالجملة- تجارة السكر  Sugar trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630120 بالجملة- تجارة السكر  Sugar trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630120 بالجملة- تجارة السكر  Sugar trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630120 بالجملة- تجارة السكر  Sugar trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630120 بالجملة- تجارة السكر  Sugar trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630120 بالجملة- تجارة السكر  Sugar trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630120 بالجملة- تجارة السكر  Sugar trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5621006 (سفاري  )مشاوي عىلي الفحم  Charcoal grills (safari) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621006 (سفاري  )مشاوي عىلي الفحم  Charcoal grills (safari) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621006 (سفاري  )مشاوي عىلي الفحم  Charcoal grills (safari) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5621006 (سفاري  )مشاوي عىلي الفحم  Charcoal grills (safari) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5621006 (سفاري  )مشاوي عىلي الفحم  Charcoal grills (safari) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621006 (سفاري  )مشاوي عىلي الفحم  Charcoal grills (safari) إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5621006 (سفاري  )مشاوي عىلي الفحم  Charcoal grills (safari) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5629003 ن)مقاصف  (كانتير Snack bar(canteen) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5629003 ن)مقاصف  (كانتير Snack bar(canteen) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5629003 ن)مقاصف  (كانتير Snack bar(canteen) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5629003 ن)مقاصف  (كانتير Snack bar(canteen) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5629003 ن)مقاصف  (كانتير Snack bar(canteen) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5629003 ن)مقاصف  (كانتير Snack bar(canteen) إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5629003 ن)مقاصف  (كانتير Snack bar(canteen) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5621007 Preparing sweets and traditional sweets تحضير الحلوى و الحلويات الشعبية إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621007 Preparing sweets and traditional sweets تحضير الحلوى و الحلويات الشعبية إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



5621007 Preparing sweets and traditional sweets تحضير الحلوى و الحلويات الشعبية إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5621007 Preparing sweets and traditional sweets تحضير الحلوى و الحلويات الشعبية إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5621007 Preparing sweets and traditional sweets تحضير الحلوى و الحلويات الشعبية إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621007 Preparing sweets and traditional sweets تحضير الحلوى و الحلويات الشعبية إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5621007 Preparing sweets and traditional sweets تحضير الحلوى و الحلويات الشعبية إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781014 ن االسماك كشك تنظيف وتجهير Fish cleaning and processing stall إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781014 ن االسماك كشك تنظيف وتجهير Fish cleaning and processing stall إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781014 ن االسماك كشك تنظيف وتجهير Fish cleaning and processing stall إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781014 ن االسماك كشك تنظيف وتجهير Fish cleaning and processing stall إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781014 ن االسماك كشك تنظيف وتجهير Fish cleaning and processing stall إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781014 ن االسماك كشك تنظيف وتجهير Fish cleaning and processing stall إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781014 ن االسماك كشك تنظيف وتجهير Fish cleaning and processing stall إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781005 كشك بيع تمور dates stall إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781005 كشك بيع تمور dates stall إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781005 كشك بيع تمور dates stall إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781005 كشك بيع تمور dates stall إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781005 كشك بيع تمور dates stall إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781005 كشك بيع تمور dates stall إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781005 كشك بيع تمور dates stall إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781008 كشك بيع اللحم Meat stall إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781008 كشك بيع اللحم Meat stall إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781008 كشك بيع اللحم Meat stall إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781008 كشك بيع اللحم Meat stall إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781008 كشك بيع اللحم Meat stall إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781008 كشك بيع اللحم Meat stall إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781008 كشك بيع اللحم Meat stall إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781013 كشك بيع منتجات و سلع شعبية Stall for selling  products and traditional  goods إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781013 كشك بيع منتجات و سلع شعبية Stall for selling  products and traditional  goods إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781013 كشك بيع منتجات و سلع شعبية Stall for selling  products and traditional  goods إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781013 كشك بيع منتجات و سلع شعبية Stall for selling  products and traditional  goods إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781013 كشك بيع منتجات و سلع شعبية Stall for selling  products and traditional  goods إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781013 كشك بيع منتجات و سلع شعبية Stall for selling  products and traditional  goods إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781013 كشك بيع منتجات و سلع شعبية Stall for selling  products and traditional  goods إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4711002 (سوبرماركت)مجمع إستهالكي  Consumption Complex (Supermarket) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4711002 (سوبرماركت)مجمع إستهالكي  Consumption Complex (Supermarket) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4711002 (سوبرماركت)مجمع إستهالكي  Consumption Complex (Supermarket) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4711002 (سوبرماركت)مجمع إستهالكي  Consumption Complex (Supermarket) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .األبعاد المناسبة للمسافة/ الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4711002 (سوبرماركت)مجمع إستهالكي  Consumption Complex (Supermarket) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4711002 (سوبرماركت)مجمع إستهالكي  Consumption Complex (Supermarket) إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4711002 (سوبرماركت)مجمع إستهالكي  Consumption Complex (Supermarket) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630130 بالجملة- تجارة االغذية المجففة  Dried food trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630130 بالجملة- تجارة االغذية المجففة  Dried food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4630130 بالجملة- تجارة االغذية المجففة  Dried food trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630130 بالجملة- تجارة االغذية المجففة  Dried food trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630130 بالجملة- تجارة االغذية المجففة  Dried food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630130 بالجملة- تجارة االغذية المجففة  Dried food trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630130 بالجملة- تجارة االغذية المجففة  Dried food trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630108 بالجملة- تجارة البيض         Wholesale of Egg Trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630108 بالجملة- تجارة البيض         Wholesale of Egg Trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630108 بالجملة- تجارة البيض         Wholesale of Egg Trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630108 بالجملة- تجارة البيض         Wholesale of Egg Trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630108 بالجملة- تجارة البيض         Wholesale of Egg Trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630108 بالجملة- تجارة البيض         Wholesale of Egg Trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630108 بالجملة- تجارة البيض         Wholesale of Egg Trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630110 بالجملة- تجارة االيس كريم   wholesale of Ice cream trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630110 بالجملة- تجارة االيس كريم   wholesale of Ice cream trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630110 بالجملة- تجارة االيس كريم   wholesale of Ice cream trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630110 بالجملة- تجارة االيس كريم   wholesale of Ice cream trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630110 بالجملة- تجارة االيس كريم   wholesale of Ice cream trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630110 بالجملة- تجارة االيس كريم   wholesale of Ice cream trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630110 بالجملة- تجارة االيس كريم   wholesale of Ice cream trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630114 بالجملة- تجارة الدواجن المذبوحة الطازجة  Wholesale of Slaughtered Fresh Poultry Trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630114 بالجملة- تجارة الدواجن المذبوحة الطازجة  Wholesale of Slaughtered Fresh Poultry Trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630114 بالجملة- تجارة الدواجن المذبوحة الطازجة  Wholesale of Slaughtered Fresh Poultry Trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630114 بالجملة- تجارة الدواجن المذبوحة الطازجة  Wholesale of Slaughtered Fresh Poultry Trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630114 بالجملة- تجارة الدواجن المذبوحة الطازجة  Wholesale of Slaughtered Fresh Poultry Trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630114 بالجملة- تجارة الدواجن المذبوحة الطازجة  Wholesale of Slaughtered Fresh Poultry Trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630114 بالجملة- تجارة الدواجن المذبوحة الطازجة  Wholesale of Slaughtered Fresh Poultry Trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630112 دة والمثلجة  بالجملة- تجارة اللحوم المير refrigerated  and frozen meat trading - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630112 دة والمثلجة  بالجملة- تجارة اللحوم المير refrigerated  and frozen meat trading - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630112 دة والمثلجة  بالجملة- تجارة اللحوم المير refrigerated  and frozen meat trading - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630112 دة والمثلجة  بالجملة- تجارة اللحوم المير refrigerated  and frozen meat trading - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630112 دة والمثلجة  بالجملة- تجارة اللحوم المير refrigerated  and frozen meat trading - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630112 دة والمثلجة  بالجملة- تجارة اللحوم المير refrigerated  and frozen meat trading - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630112 دة والمثلجة  بالجملة- تجارة اللحوم المير refrigerated  and frozen meat trading - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4711005 مطحنة Mill إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4711005 مطحنة Mill إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4711005 مطحنة Mill إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4711005 مطحنة Mill إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4711005 مطحنة Mill إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4711005 مطحنة Mill إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4711005 مطحنة Mill إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

1071001.1  آلي
ن مخير Automatic bakery إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 

ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

1071001.1  آلي
ن مخير Automatic bakery إصدار رخصة

ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها
ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن

ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



1071001.1  آلي
ن مخير Automatic bakery إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

1071001.1  آلي
ن مخير Automatic bakery إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة

ي قد تتسبب فن
ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

1071001.1  آلي
ن مخير Automatic bakery إصدار رخصة

ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 
ي المناطق الت 

 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

1071001.1  آلي
ن مخير Automatic bakery إصدار رخصة

ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير
ي حال وجود المرافق الصحية فن

. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

1071001.1  آلي
ن مخير Automatic bakery إصدار رخصة

ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر
ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781001 كشك بيع خضار و فواكه Stall for  selling vegetables and fruits إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781001 كشك بيع خضار و فواكه Stall for  selling vegetables and fruits إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781001 كشك بيع خضار و فواكه Stall for  selling vegetables and fruits إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781001 كشك بيع خضار و فواكه Stall for  selling vegetables and fruits إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781001 كشك بيع خضار و فواكه Stall for  selling vegetables and fruits إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781001 كشك بيع خضار و فواكه Stall for  selling vegetables and fruits إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781001 كشك بيع خضار و فواكه Stall for  selling vegetables and fruits إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630204 بالجملة- تجارة المياه المعدنية  Mineral water trading - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630204 بالجملة- تجارة المياه المعدنية  Mineral water trading - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630204 بالجملة- تجارة المياه المعدنية  Mineral water trading - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630204 بالجملة- تجارة المياه المعدنية  Mineral water trading - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630204 بالجملة- تجارة المياه المعدنية  Mineral water trading - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630204 بالجملة- تجارة المياه المعدنية  Mineral water trading - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630204 بالجملة- تجارة المياه المعدنية  Mineral water trading - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630104 بالجملة- تجارة المواد الغذائية العضوية  Organic food trading  - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630104 بالجملة- تجارة المواد الغذائية العضوية  Organic food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630104 بالجملة- تجارة المواد الغذائية العضوية  Organic food trading  - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630104 بالجملة- تجارة المواد الغذائية العضوية  Organic food trading  - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630104 بالجملة- تجارة المواد الغذائية العضوية  Organic food trading  - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630104 بالجملة- تجارة المواد الغذائية العضوية  Organic food trading  - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630104 بالجملة- تجارة المواد الغذائية العضوية  Organic food trading  - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721002 بالتجزئة- بيع األلبان و منتجاتها   Retail sale   sale of dairy  its products إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721002 بالتجزئة- بيع األلبان و منتجاتها   Retail sale   sale of dairy  its products إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721002 بالتجزئة- بيع األلبان و منتجاتها   Retail sale   sale of dairy  its products إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721002 بالتجزئة- بيع األلبان و منتجاتها   Retail sale   sale of dairy  its products إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721002 بالتجزئة- بيع األلبان و منتجاتها   Retail sale   sale of dairy  its products إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721002 بالتجزئة- بيع األلبان و منتجاتها   Retail sale   sale of dairy  its products إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721002 بالتجزئة- بيع األلبان و منتجاتها   Retail sale   sale of dairy  its products إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630118 بالجملة- تجارة العسل و منتجات المناحل    Honey Trading  and Apiary  products - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630118 بالجملة- تجارة العسل و منتجات المناحل    Honey Trading  and Apiary  products - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630118 بالجملة- تجارة العسل و منتجات المناحل    Honey Trading  and Apiary  products - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630118 بالجملة- تجارة العسل و منتجات المناحل    Honey Trading  and Apiary  products - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630118 بالجملة- تجارة العسل و منتجات المناحل    Honey Trading  and Apiary  products - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630118 بالجملة- تجارة العسل و منتجات المناحل    Honey Trading  and Apiary  products - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630118 بالجملة- تجارة العسل و منتجات المناحل    Honey Trading  and Apiary  products - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630207 بالجملة- تجارة العصائر  Juice trading - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630207 بالجملة- تجارة العصائر  Juice trading - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4630207 بالجملة- تجارة العصائر  Juice trading - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630207 بالجملة- تجارة العصائر  Juice trading - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630207 بالجملة- تجارة العصائر  Juice trading - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630207 بالجملة- تجارة العصائر  Juice trading - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630207 بالجملة- تجارة العصائر  Juice trading - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721038 بالتجزئة- بيع السكر   Sugar    - Retail sale  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721038 بالتجزئة- بيع السكر   Sugar    - Retail sale  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721038 بالتجزئة- بيع السكر   Sugar    - Retail sale  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721038 بالتجزئة- بيع السكر   Sugar    - Retail sale  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721038 بالتجزئة- بيع السكر   Sugar    - Retail sale  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721038 بالتجزئة- بيع السكر   Sugar    - Retail sale  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721038 بالتجزئة- بيع السكر   Sugar    - Retail sale  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721015 بالتجزئة- بيع الحلويات  Sweets   - Retail sale  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721015 بالتجزئة- بيع الحلويات  Sweets   - Retail sale  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721015 بالتجزئة- بيع الحلويات  Sweets   - Retail sale  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721015 بالتجزئة- بيع الحلويات  Sweets   - Retail sale  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721015 بالتجزئة- بيع الحلويات  Sweets   - Retail sale  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721015 بالتجزئة- بيع الحلويات  Sweets   - Retail sale  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721015 بالتجزئة- بيع الحلويات  Sweets   - Retail sale  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781009 كشك بيع عصائر ومرطبات Stall for selling juices and refreshments إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781009 كشك بيع عصائر ومرطبات Stall for selling juices and refreshments إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781009 كشك بيع عصائر ومرطبات Stall for selling juices and refreshments إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781009 كشك بيع عصائر ومرطبات Stall for selling juices and refreshments إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781009 كشك بيع عصائر ومرطبات Stall for selling juices and refreshments إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781009 كشك بيع عصائر ومرطبات Stall for selling juices and refreshments إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4781009 كشك بيع عصائر ومرطبات Stall for selling juices and refreshments إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4711004 متجر إستهالكي consumption store إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4711004 متجر إستهالكي consumption store إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4711004 متجر إستهالكي consumption store إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4711004 متجر إستهالكي consumption store إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .األبعاد المناسبة للمسافة/ الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4711004 متجر إستهالكي consumption store إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4711004 متجر إستهالكي consumption store إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4711004 متجر إستهالكي consumption store إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5629001 خدمات تموين بالمواد الغذائية Catering services إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5629001 خدمات تموين بالمواد الغذائية Catering services إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5629001 خدمات تموين بالمواد الغذائية Catering services إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5629001 خدمات تموين بالمواد الغذائية Catering services إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5629001 خدمات تموين بالمواد الغذائية Catering services إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5629001 خدمات تموين بالمواد الغذائية Catering services إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5629001 خدمات تموين بالمواد الغذائية Catering services إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721017 بالتجزئة- بيع  أغذية األطفال  Retail sale   sale of baby food إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721017 بالتجزئة- بيع  أغذية األطفال  Retail sale   sale of baby food إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4721017 بالتجزئة- بيع  أغذية األطفال  Retail sale   sale of baby food إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721017 بالتجزئة- بيع  أغذية األطفال  Retail sale   sale of baby food إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721017 بالتجزئة- بيع  أغذية األطفال  Retail sale   sale of baby food إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721017 بالتجزئة- بيع  أغذية األطفال  Retail sale   sale of baby food إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721017 بالتجزئة- بيع  أغذية األطفال  Retail sale   sale of baby food إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5630003 ن العصائر الطازجة تحضير و تجهير Preparation and processing of fresh juices إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5630003 ن العصائر الطازجة تحضير و تجهير Preparation and processing of fresh juices إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5630003 ن العصائر الطازجة تحضير و تجهير Preparation and processing of fresh juices إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5630003 ن العصائر الطازجة تحضير و تجهير Preparation and processing of fresh juices إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5630003 ن العصائر الطازجة تحضير و تجهير Preparation and processing of fresh juices إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5630003 ن العصائر الطازجة تحضير و تجهير Preparation and processing of fresh juices إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5630003 ن العصائر الطازجة تحضير و تجهير Preparation and processing of fresh juices إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721023 بالتجزئة- بيع الغالل والحبوب والبقول  Retail sale   sale of cereals, grains and legumes إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721023 بالتجزئة- بيع الغالل والحبوب والبقول  Retail sale   sale of cereals, grains and legumes إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721023 بالتجزئة- بيع الغالل والحبوب والبقول  Retail sale   sale of cereals, grains and legumes إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721023 بالتجزئة- بيع الغالل والحبوب والبقول  Retail sale   sale of cereals, grains and legumes إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721023 بالتجزئة- بيع الغالل والحبوب والبقول  Retail sale   sale of cereals, grains and legumes إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721023 بالتجزئة- بيع الغالل والحبوب والبقول  Retail sale   sale of cereals, grains and legumes إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721023 بالتجزئة- بيع الغالل والحبوب والبقول  Retail sale   sale of cereals, grains and legumes إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4722001 بالتجزئة- بيع  المرطبات والمياه الغازية   Retail sale   Sale of  Refreshments  and Soft Drinks    إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4722001 بالتجزئة- بيع  المرطبات والمياه الغازية   Retail sale   Sale of  Refreshments  and Soft Drinks    إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4722001 بالتجزئة- بيع  المرطبات والمياه الغازية   Retail sale   Sale of  Refreshments  and Soft Drinks    إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4722001 بالتجزئة- بيع  المرطبات والمياه الغازية   Retail sale   Sale of  Refreshments  and Soft Drinks    إصدار رخصة
ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة

ي قد تتسبب فن
ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4722001 بالتجزئة- بيع  المرطبات والمياه الغازية   Retail sale   Sale of  Refreshments  and Soft Drinks    إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4722001 بالتجزئة- بيع  المرطبات والمياه الغازية   Retail sale   Sale of  Refreshments  and Soft Drinks    إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4722001 بالتجزئة- بيع  المرطبات والمياه الغازية   Retail sale   Sale of  Refreshments  and Soft Drinks    إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610009 مطعم سياىح Tourist restaurant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610009 مطعم سياىح Tourist restaurant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610009 مطعم سياىح Tourist restaurant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610009 مطعم سياىح Tourist restaurant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610009 مطعم سياىح Tourist restaurant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610009 مطعم سياىح Tourist restaurant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

5610009 مطعم سياىح Tourist restaurant إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721003 بالتجزئة- بيع البيض  Eggs Retail sale  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721003 بالتجزئة- بيع البيض  Eggs Retail sale  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721003 بالتجزئة- بيع البيض  Eggs Retail sale  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721003 بالتجزئة- بيع البيض  Eggs Retail sale  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721003 بالتجزئة- بيع البيض  Eggs Retail sale  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721003 بالتجزئة- بيع البيض  Eggs Retail sale  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721003 بالتجزئة- بيع البيض  Eggs Retail sale  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721033 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المجمدة  Frozen Food - Retail sale  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721033 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المجمدة  Frozen Food - Retail sale  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4721033 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المجمدة  Frozen Food - Retail sale  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721033 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المجمدة  Frozen Food - Retail sale  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721033 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المجمدة  Frozen Food - Retail sale  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721033 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المجمدة  Frozen Food - Retail sale  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721033 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المجمدة  Frozen Food - Retail sale  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721013 ن ومنتجات المخابز  بالتجزئة- بيع  الخير Retail sale of bread and bakery products إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721013 ن ومنتجات المخابز  بالتجزئة- بيع  الخير Retail sale of bread and bakery products إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721013 ن ومنتجات المخابز  بالتجزئة- بيع  الخير Retail sale of bread and bakery products إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721013 ن ومنتجات المخابز  بالتجزئة- بيع  الخير Retail sale of bread and bakery products إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721013 ن ومنتجات المخابز  بالتجزئة- بيع  الخير Retail sale of bread and bakery products إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721013 ن ومنتجات المخابز  بالتجزئة- بيع  الخير Retail sale of bread and bakery products إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721013 ن ومنتجات المخابز  بالتجزئة- بيع  الخير Retail sale of bread and bakery products إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721008 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Retail sale of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721008 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Retail sale of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721008 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Retail sale of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721008 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Retail sale of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721008 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Retail sale of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721008 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Retail sale of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721008 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة  Retail sale of salted and preserved fish and seafood إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721020 بالتجزئة- بيع الخضار و الفواكه المجففة   Retail sale of dried fruits and vegetables إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721020 بالتجزئة- بيع الخضار و الفواكه المجففة   Retail sale of dried fruits and vegetables إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721020 بالتجزئة- بيع الخضار و الفواكه المجففة   Retail sale of dried fruits and vegetables إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721020 بالتجزئة- بيع الخضار و الفواكه المجففة   Retail sale of dried fruits and vegetables إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721020 بالتجزئة- بيع الخضار و الفواكه المجففة   Retail sale of dried fruits and vegetables إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721020 بالتجزئة- بيع الخضار و الفواكه المجففة   Retail sale of dried fruits and vegetables إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721020 بالتجزئة- بيع الخضار و الفواكه المجففة   Retail sale of dried fruits and vegetables إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721035 بالتجزئة - (المركزات الغذائية )بيع المنكهات ومكسبات الطعام  Retail sale of flavorings and food additives (food concentrates) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721035 بالتجزئة - (المركزات الغذائية )بيع المنكهات ومكسبات الطعام  Retail sale of flavorings and food additives (food concentrates) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721035 بالتجزئة - (المركزات الغذائية )بيع المنكهات ومكسبات الطعام  Retail sale of flavorings and food additives (food concentrates) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721035 بالتجزئة - (المركزات الغذائية )بيع المنكهات ومكسبات الطعام  Retail sale of flavorings and food additives (food concentrates) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721035 بالتجزئة - (المركزات الغذائية )بيع المنكهات ومكسبات الطعام  Retail sale of flavorings and food additives (food concentrates) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721035 بالتجزئة - (المركزات الغذائية )بيع المنكهات ومكسبات الطعام  Retail sale of flavorings and food additives (food concentrates) إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721035 بالتجزئة - (المركزات الغذائية )بيع المنكهات ومكسبات الطعام  Retail sale of flavorings and food additives (food concentrates) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721031 بالتجزئة- بيع األرز  Rice  Retail sale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721031 بالتجزئة- بيع األرز  Rice  Retail sale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721031 بالتجزئة- بيع األرز  Rice  Retail sale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721031 بالتجزئة- بيع األرز  Rice  Retail sale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721031 بالتجزئة- بيع األرز  Rice  Retail sale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721031 بالتجزئة- بيع األرز  Rice  Retail sale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721031 بالتجزئة- بيع األرز  Rice  Retail sale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721029 بالجملة- تجارة الثلج  Ice Trading - Wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721029 بالجملة- تجارة الثلج  Ice Trading - Wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4721029 بالجملة- تجارة الثلج  Ice Trading - Wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721029 بالجملة- تجارة الثلج  Ice Trading - Wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721029 بالجملة- تجارة الثلج  Ice Trading - Wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721029 بالجملة- تجارة الثلج  Ice Trading - Wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721029 بالجملة- تجارة الثلج  Ice Trading - Wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721029 بالتجزئة- بيع  السمن والزيوت النباتية  Retail Sale of Ghee and Vegetable Oils إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721029 بالتجزئة- بيع  السمن والزيوت النباتية  Retail Sale of Ghee and Vegetable Oils إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721029 بالتجزئة- بيع  السمن والزيوت النباتية  Retail Sale of Ghee and Vegetable Oils إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721029 بالتجزئة- بيع  السمن والزيوت النباتية  Retail Sale of Ghee and Vegetable Oils إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721029 بالتجزئة- بيع  السمن والزيوت النباتية  Retail Sale of Ghee and Vegetable Oils إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721029 بالتجزئة- بيع  السمن والزيوت النباتية  Retail Sale of Ghee and Vegetable Oils إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721029 بالتجزئة- بيع  السمن والزيوت النباتية  Retail Sale of Ghee and Vegetable Oils إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630122 بالجملة- تجارة التوابل و البهارات    Spices and flavourer Trading - wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630122 بالجملة- تجارة التوابل و البهارات    Spices and flavourer Trading - wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630122 بالجملة- تجارة التوابل و البهارات    Spices and flavourer Trading - wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630122 بالجملة- تجارة التوابل و البهارات    Spices and flavourer Trading - wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630122 بالجملة- تجارة التوابل و البهارات    Spices and flavourer Trading - wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630122 بالجملة- تجارة التوابل و البهارات    Spices and flavourer Trading - wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630122 بالجملة- تجارة التوابل و البهارات    Spices and flavourer Trading - wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721007 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Retail Sale of Frozen Fish and Seafood إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721007 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Retail Sale of Frozen Fish and Seafood إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721007 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Retail Sale of Frozen Fish and Seafood إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721007 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Retail Sale of Frozen Fish and Seafood إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721007 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Retail Sale of Frozen Fish and Seafood إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721007 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Retail Sale of Frozen Fish and Seafood إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721007 بالتجزئة- بيع األسماك و األغذية البحرية المجمدة  Retail Sale of Frozen Fish and Seafood إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721018 بالتجزئة- بيع  العسل و منتجات المناحل 

Retail sale of Honey Apiary  products 

إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721018 بالتجزئة- بيع  العسل و منتجات المناحل 
Retail sale of Honey Apiary  products 

إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721018 بالتجزئة- بيع  العسل و منتجات المناحل 

Retail sale of Honey Apiary  products 

إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721018 بالتجزئة- بيع  العسل و منتجات المناحل  Retail sale of Honey Apiary  products إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721018 بالتجزئة- بيع  العسل و منتجات المناحل 
Retail sale of Honey Apiary  products 

إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721018 بالتجزئة- بيع  العسل و منتجات المناحل 
Retail sale of Honey Apiary  products 

إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721018 بالتجزئة- بيع  العسل و منتجات المناحل 
Retail sale of Honey Apiary  products 

إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4722004 بالتجزئة- بيع المياه المعدنية 

Retail sale of mineral water

إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4722004 بالتجزئة- بيع المياه المعدنية  Retail sale of mineral water إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4722004 بالتجزئة- بيع المياه المعدنية  Retail sale of mineral water إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4722004 بالتجزئة- بيع المياه المعدنية  Retail sale of mineral water إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4722004 بالتجزئة- بيع المياه المعدنية  Retail sale of mineral water إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4722004 بالتجزئة- بيع المياه المعدنية  Retail sale of mineral water إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4722004 بالتجزئة- بيع المياه المعدنية  Retail sale of mineral water إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721032 بالتجزئة- بيع الزيتون والمخلالت  Retail sale of olives and pickles إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721032 بالتجزئة- بيع الزيتون والمخلالت  Retail sale of olives and pickles إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4721032 بالتجزئة- بيع الزيتون والمخلالت  Retail sale of olives and pickles إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721032 بالتجزئة- بيع الزيتون والمخلالت  Retail sale of olives and pickles إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721032 بالتجزئة- بيع الزيتون والمخلالت  Retail sale of olives and pickles إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721032 بالتجزئة- بيع الزيتون والمخلالت  Retail sale of olives and pickles إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721032 بالتجزئة- بيع الزيتون والمخلالت  Retail sale of olives and pickles إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721032 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة  Retail sale of canned and preserved food إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721032 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة  Retail sale of canned and preserved food إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721032 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة  Retail sale of canned and preserved food إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721032 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة  Retail sale of canned and preserved food إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721032 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة  Retail sale of canned and preserved food إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721032 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة  Retail sale of canned and preserved food إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721032 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة  Retail sale of canned and preserved food إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721014 بالتجزئة- بيع الشوكوالته  Chocolate Retail sale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721014 بالتجزئة- بيع الشوكوالته  Chocolate Retail sale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721014 بالتجزئة- بيع الشوكوالته  Chocolate Retail sale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721014 بالتجزئة- بيع الشوكوالته  Chocolate Retail sale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721014 بالتجزئة- بيع الشوكوالته  Chocolate Retail sale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721014 بالتجزئة- بيع الشوكوالته  Chocolate Retail sale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721014 بالتجزئة- بيع الشوكوالته  Chocolate Retail sale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721010 بالتجزئة- بيع الدواجن المذبوحة الطازجة  Retail Sale of Fresh Slaughtered Poultry إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721010 بالتجزئة- بيع الدواجن المذبوحة الطازجة  Retail Sale of Fresh Slaughtered Poultry إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721010 بالتجزئة- بيع الدواجن المذبوحة الطازجة  Retail Sale of Fresh Slaughtered Poultry إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721010 بالتجزئة- بيع الدواجن المذبوحة الطازجة  Retail Sale of Fresh Slaughtered Poultry إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721010 بالتجزئة- بيع الدواجن المذبوحة الطازجة  Retail Sale of Fresh Slaughtered Poultry إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721010 بالتجزئة- بيع الدواجن المذبوحة الطازجة  Retail Sale of Fresh Slaughtered Poultry إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721010 بالتجزئة- بيع الدواجن المذبوحة الطازجة  Retail Sale of Fresh Slaughtered Poultry إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721030 بالتجزئة- بيع التوابل و البهارات  Retail sale of spices  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721030 بالتجزئة- بيع التوابل و البهارات  Retail sale of spices  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721030 بالتجزئة- بيع التوابل و البهارات  Retail sale of spices  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721030 بالتجزئة- بيع التوابل و البهارات  Retail sale of spices  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721030 بالتجزئة- بيع التوابل و البهارات  Retail sale of spices  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721030 بالتجزئة- بيع التوابل و البهارات  Retail sale of spices  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721030 بالتجزئة- بيع التوابل و البهارات  Retail sale of spices  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721006 بالتجزئة- بيع األسماك و الحيوانات البحرية الطازجة  Retail Sale of Fresh Fish and Sea Animals إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721006 بالتجزئة- بيع األسماك و الحيوانات البحرية الطازجة  Retail Sale of Fresh Fish and Sea Animals إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721006 بالتجزئة- بيع األسماك و الحيوانات البحرية الطازجة  Retail Sale of Fresh Fish and Sea Animals إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721006 بالتجزئة- بيع األسماك و الحيوانات البحرية الطازجة  Retail Sale of Fresh Fish and Sea Animals إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721006 بالتجزئة- بيع األسماك و الحيوانات البحرية الطازجة  Retail Sale of Fresh Fish and Sea Animals إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721006 بالتجزئة- بيع األسماك و الحيوانات البحرية الطازجة  Retail Sale of Fresh Fish and Sea Animals إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721006 بالتجزئة- بيع األسماك و الحيوانات البحرية الطازجة  Retail Sale of Fresh Fish and Sea Animals إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721022 بالتجزئة- بيع التمور    Dates - Retail sale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721022 بالتجزئة- بيع التمور    Dates - Retail sale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4721022 بالتجزئة- بيع التمور    Dates - Retail sale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721022 بالتجزئة- بيع التمور    Dates - Retail sale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721022 بالتجزئة- بيع التمور    Dates - Retail sale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721022 بالتجزئة- بيع التمور    Dates - Retail sale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721022 بالتجزئة- بيع التمور    Dates - Retail sale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630124 بالجملة- تجارة  الشوكوالته  Chocolate Trading - Wholesale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630124 بالجملة- تجارة  الشوكوالته  Chocolate Trading - Wholesale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630124 بالجملة- تجارة  الشوكوالته  Chocolate Trading - Wholesale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630124 بالجملة- تجارة  الشوكوالته  Chocolate Trading - Wholesale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630124 بالجملة- تجارة  الشوكوالته  Chocolate Trading - Wholesale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630124 بالجملة- تجارة  الشوكوالته  Chocolate Trading - Wholesale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4630124 بالجملة- تجارة  الشوكوالته  Chocolate Trading - Wholesale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721005 دة والمثلجة   بالتجزئة- بيع اللحوم المير Retail Sale of refrigerated  and Frozen Meat إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721005 دة والمثلجة   بالتجزئة- بيع اللحوم المير Retail Sale of refrigerated  and Frozen Meat إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721005 دة والمثلجة   بالتجزئة- بيع اللحوم المير Retail Sale of refrigerated  and Frozen Meat إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721005 دة والمثلجة   بالتجزئة- بيع اللحوم المير Retail Sale of refrigerated  and Frozen Meat إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721005 دة والمثلجة   بالتجزئة- بيع اللحوم المير Retail Sale of refrigerated  and Frozen Meat إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721005 دة والمثلجة   بالتجزئة- بيع اللحوم المير Retail Sale of refrigerated  and Frozen Meat إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721005 دة والمثلجة   بالتجزئة- بيع اللحوم المير Retail Sale of refrigerated  and Frozen Meat إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721011 بالتجزئة- بيع  الدواجن المجمدة  Frozen poultry - Retail Sale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721011 بالتجزئة- بيع  الدواجن المجمدة  Frozen poultry - Retail Sale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721011 بالتجزئة- بيع  الدواجن المجمدة  Frozen poultry - Retail Sale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721011 بالتجزئة- بيع  الدواجن المجمدة  Frozen poultry - Retail Sale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721011 بالتجزئة- بيع  الدواجن المجمدة  Frozen poultry - Retail Sale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721011 بالتجزئة- بيع  الدواجن المجمدة  Frozen poultry - Retail Sale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that       hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well 

ventilated and connected to an effective sewage system.

4721011 بالتجزئة- بيع  الدواجن المجمدة  Frozen poultry - Retail Sale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721012 ن   بالتجزئة- بيع الير Retail sale of Coffea إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721012 ن   بالتجزئة- بيع الير Retail sale of Coffea إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721012 ن   بالتجزئة- بيع الير Retail sale of Coffea إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721012 ن   بالتجزئة- بيع الير Retail sale of Coffea إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721012 ن   بالتجزئة- بيع الير Retail sale of Coffea إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721012 ن   بالتجزئة- بيع الير Retail sale of Coffea إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that    hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721012 ن   بالتجزئة- بيع الير Retail sale of Coffea إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721021 بالتجزئة- بيع االغذية المجففة  Dried Food -Retail Sale إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721021 بالتجزئة- بيع االغذية المجففة  Dried Food -Retail Sale إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721021 بالتجزئة- بيع االغذية المجففة  Dried Food -Retail Sale إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721021 بالتجزئة- بيع االغذية المجففة  Dried Food -Retail Sale إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721021 بالتجزئة- بيع االغذية المجففة  Dried Food -Retail Sale إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721021 بالتجزئة- بيع االغذية المجففة  Dried Food -Retail Sale إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721021 بالتجزئة- بيع االغذية المجففة  Dried Food -Retail Sale إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721034 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية العضوية  Retail sale of organic foodstuffs إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721034 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية العضوية  Retail sale of organic foodstuffs إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4721034 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية العضوية  Retail sale of organic foodstuffs إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721034 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية العضوية  Retail sale of organic foodstuffs إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721034 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية العضوية  Retail sale of organic foodstuffs إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721034 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية العضوية  Retail sale of organic foodstuffs إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721034 بالتجزئة- بيع المواد الغذائية العضوية  Retail sale of organic foodstuffs إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4799001 وبات بواسطة معدات البيع االلي  بالتجزئة- بيع األغذية والمشر  Retail sale of food and beverages by vending equipment إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4799001 وبات بواسطة معدات البيع االلي  بالتجزئة- بيع األغذية والمشر  Retail sale of food and beverages by vending equipment إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4799001 وبات بواسطة معدات البيع االلي  بالتجزئة- بيع األغذية والمشر  Retail sale of food and beverages by vending equipment إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4799001 وبات بواسطة معدات البيع االلي  بالتجزئة- بيع األغذية والمشر  Retail sale of food and beverages by vending equipment إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4799001 وبات بواسطة معدات البيع االلي  بالتجزئة- بيع األغذية والمشر  Retail sale of food and beverages by vending equipment إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4799001 وبات بواسطة معدات البيع االلي  بالتجزئة- بيع األغذية والمشر  Retail sale of food and beverages by vending equipment إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4799001 وبات بواسطة معدات البيع االلي  بالتجزئة- بيع األغذية والمشر  Retail sale of food and beverages by vending equipment إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610007 بالتجزئة- بيع المثلجات   Retail sale of Ice cream  إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610007 بالتجزئة- بيع المثلجات   Retail sale of Ice cream  إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610007 بالتجزئة- بيع المثلجات   Retail sale of Ice cream  إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610007 بالتجزئة- بيع المثلجات   Retail sale of Ice cream  إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610007 بالتجزئة- بيع المثلجات   Retail sale of Ice cream  إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610007 بالتجزئة- بيع المثلجات   Retail sale of Ice cream  إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610007 بالتجزئة- بيع المثلجات   Retail sale of Ice cream  إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721004 بالتجزئة- بيع اللحوم الطازجة    Retail sale of Fresh Meat إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721004 بالتجزئة- بيع اللحوم الطازجة    Retail sale of Fresh Meat إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721004 بالتجزئة- بيع اللحوم الطازجة    Retail sale of Fresh Meat إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721004 بالتجزئة- بيع اللحوم الطازجة    Retail sale of Fresh Meat إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721004 بالتجزئة- بيع اللحوم الطازجة    Retail sale of Fresh Meat إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721004 بالتجزئة- بيع اللحوم الطازجة    Retail sale of Fresh Meat إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721004 بالتجزئة- بيع اللحوم الطازجة    Retail sale of Fresh Meat إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721036 بالتجزئة- بيع الشاي    Retail sale of Tea إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721036 بالتجزئة- بيع الشاي    Retail sale of Tea إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721036 بالتجزئة- بيع الشاي    Retail sale of Tea إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721036 بالتجزئة- بيع الشاي    Retail sale of Tea إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721036 بالتجزئة- بيع الشاي    Retail sale of Tea إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721036 بالتجزئة- بيع الشاي    Retail sale of Tea إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721036 بالتجزئة- بيع الشاي    Retail sale of Tea إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

1050001.1 ن– تحضير الحليب ومنتجاته  صغار المنتجير Preparation of milk and milk products - small producers إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

1050001.1 ن– تحضير الحليب ومنتجاته  صغار المنتجير Preparation of milk and milk products - small producers إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

1050001.1 ن– تحضير الحليب ومنتجاته  صغار المنتجير Preparation of milk and milk products - small producers إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

1050001.1 ن– تحضير الحليب ومنتجاته  صغار المنتجير Preparation of milk and milk products - small producers إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

1050001.1 ن– تحضير الحليب ومنتجاته  صغار المنتجير Preparation of milk and milk products - small producers إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

1050001.1 ن– تحضير الحليب ومنتجاته  صغار المنتجير Preparation of milk and milk products - small producers إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

1050001.1 ن– تحضير الحليب ومنتجاته  صغار المنتجير Preparation of milk and milk products - small producers إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630136 تجارة األحياء المائية من اإلنتاج المحىلي   aquaculture trading  from local production إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630136 تجارة األحياء المائية من اإلنتاج المحىلي   aquaculture trading  from local production إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4630136 تجارة األحياء المائية من اإلنتاج المحىلي   aquaculture trading  from local production إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630136 تجارة األحياء المائية من اإلنتاج المحىلي   aquaculture trading  from local production إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630136 تجارة األحياء المائية من اإلنتاج المحىلي   aquaculture trading  from local production إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630136 تجارة األحياء المائية من اإلنتاج المحىلي   aquaculture trading  from local production إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4630136 تجارة األحياء المائية من اإلنتاج المحىلي   aquaculture trading  from local production إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale  of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale  of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale  of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale  of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale  of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale  of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale  of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4620104 بالجملة- تجارة البذور والتقاوى    Wholesale of Seeds Trading إصدار رخصة

 

ي المنشأه 
ي عبوات سليمة ومتجانسة،ويجب أن يدون بكل وضوح عىل كل عبوة البيانات الالزمة كاسم المنتج ونوع المحصول وصنفه والعبوة ووزنها الصافيحجم العمل فن

     أن تكون البذور معبأة فن

وحمايتها من اآلفات

 The seeds are packed in a safe and homogeneous containers and must be recorded clearly on each package of data needed as the name of the product and 

the type of crop and compile the package and weight Alsafaihjm work in the establishment and protection from pests "

4620104 بالجملة- تجارة البذور والتقاوى    Wholesale of Seeds Trading إصدار رخصة اء والبيع والتداول .  االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling

4620104 بالجملة- تجارة البذور والتقاوى    Wholesale of Seeds Trading إصدار رخصة
 

.    أن ال يتم تداول أو بيع البذور والتقاوي المحظورة
Prohibited seeds shall not be handled or sold.

4789005 كشك بيع بطاطس potato kiosk إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4789005 كشك بيع بطاطس potato kiosk إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4789005 كشك بيع بطاطس Potato Stall إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4789005 كشك بيع بطاطس Potato Stall إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4789005 كشك بيع بطاطس Potato Stall إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4789005 كشك بيع بطاطس Potato Stall إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4789005 كشك بيع بطاطس Potato Stall إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

8292008 إعادة تعبئة و تحضير االجبان Re-Packing and preparing cheeses إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

8292008 إعادة تعبئة و تحضير االجبان Re-Packing and preparing cheeses إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

8292008 إعادة تعبئة و تحضير االجبان Re-Packing and preparing cheeses إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

8292008 إعادة تعبئة و تحضير االجبان Re-Packing and preparing cheeses إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

8292008 إعادة تعبئة و تحضير االجبان Re-Packing and preparing cheeses إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

8292008 إعادة تعبئة و تحضير االجبان Re-Packing and preparing cheeses إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

8292008 إعادة تعبئة و تحضير االجبان Re-Packing and preparing cheeses إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721041 بالتجزئه- بيع النباتات و االعشاب العطريه   Retail sale of  aromatic plants and herbs إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721041 بالتجزئه- بيع النباتات و االعشاب العطريه   Retail sale of  aromatic plants and herbs إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721041 بالتجزئه- بيع النباتات و االعشاب العطريه   Retail sale of  aromatic plants and herbs إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721041 بالتجزئه- بيع النباتات و االعشاب العطريه   Retail sale of  aromatic plants and herbs إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721041 بالتجزئه- بيع النباتات و االعشاب العطريه   Retail sale of  aromatic plants and herbs إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721041 بالتجزئه- بيع النباتات و االعشاب العطريه   Retail sale of  aromatic plants and herbs إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721041 بالتجزئه- بيع النباتات و االعشاب العطريه   Retail sale of  aromatic plants and herbs إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4620101 بالجملة- تجارة الغالل و الحبوب و البقول    wholesale of  cereals, grains and Legume trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4620101 بالجملة- تجارة الغالل و الحبوب و البقول    wholesale of  cereals, grains and Legume trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4620101 بالجملة- تجارة الغالل و الحبوب و البقول    wholesale of  cereals, grains and Legume trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4620101 بالجملة- تجارة الغالل و الحبوب و البقول    wholesale of  cereals, grains and Legume trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4620101 بالجملة- تجارة الغالل و الحبوب و البقول    wholesale of  cereals, grains and Legume trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4620101 بالجملة- تجارة الغالل و الحبوب و البقول    wholesale of  cereals, grains and Legume trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4620101 بالجملة- تجارة الغالل و الحبوب و البقول    wholesale of  cereals, grains and Legume trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

#Public



5610007.1 ي - بالتجزئة  – بيع المثلجات  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of Ice cream  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610007.1 ي - بالتجزئة  – بيع المثلجات  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of Ice cream  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610007.1 ي - بالتجزئة  – بيع المثلجات  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of Ice cream  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610007.1 ي - بالتجزئة  – بيع المثلجات  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of Ice cream  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610007.1 ي - بالتجزئة  – بيع المثلجات  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of Ice cream  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610007.1 ي - بالتجزئة  – بيع المثلجات  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of Ice cream  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721014.1 ي -  بالتجزئة – بيع الشوكوالتة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر  Retail sale of Chocolate - Abu Dhabi Dealer (Mobile Car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721014.1 ي -  بالتجزئة – بيع الشوكوالتة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر  Retail sale of Chocolate - Abu Dhabi Dealer (Mobile Car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721014.1 ي -  بالتجزئة – بيع الشوكوالتة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر  Retail sale of Chocolate - Abu Dhabi Dealer (Mobile Car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721014.1 ي -  بالتجزئة – بيع الشوكوالتة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر  Retail sale of Chocolate - Abu Dhabi Dealer (Mobile Car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721014.1 ي -  بالتجزئة – بيع الشوكوالتة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر  Retail sale of Chocolate - Abu Dhabi Dealer (Mobile Car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721014.1 ي -  بالتجزئة – بيع الشوكوالتة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر  Retail sale of Chocolate - Abu Dhabi Dealer (Mobile Car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721022.2 ي - بالتجزئة - بيع التمور (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail sale o Dates  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721022.2 ي - بالتجزئة - بيع التمور (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail sale o Dates  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721022.2 ي - بالتجزئة - بيع التمور (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail sale o Dates  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721022.2 ي - بالتجزئة - بيع التمور (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail sale o Dates  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721022.2 ي - بالتجزئة - بيع التمور (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail sale o Dates  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721022.2 ي - بالتجزئة - بيع التمور (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail sale o Dates  - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4781010.1 ي - بالتجزئة – بيع الذرة والفوشار  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail  sale of corn and popcorn - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781010.1 ي - بالتجزئة – بيع الذرة والفوشار  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail  sale of corn and popcorn - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and areas for washing and drying 

hands, while ensuring that foodstuffs are not exposed to sunlight.

4781010.1 ي - بالتجزئة – بيع الذرة والفوشار  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail  sale of corn and popcorn - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781010.1 ي - بالتجزئة – بيع الذرة والفوشار  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail  sale of corn and popcorn - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781010.1 ي - بالتجزئة – بيع الذرة والفوشار  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail  sale of corn and popcorn - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781010.1 ي - بالتجزئة – بيع الذرة والفوشار  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail  sale of corn and popcorn - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610003.2 ي -  بيع الوجبات الخفيفة   (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling snacks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610003.2 ي -  بيع الوجبات الخفيفة   (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling snacks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and areas for washing and drying 

hands, while ensuring that foodstuffs are not exposed to sunlight.

5610003.2 ي -  بيع الوجبات الخفيفة   (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling snacks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610003.2 ي -  بيع الوجبات الخفيفة   (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling snacks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610003.2 ي -  بيع الوجبات الخفيفة   (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling snacks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610003.2 ي -  بيع الوجبات الخفيفة   (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling snacks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5630004.2 وبات باردة و ساخنة  ي -  بيع مشر (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling hot and cold drinks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5630004.2 وبات باردة و ساخنة  ي -  بيع مشر (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling cold and hot drinks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and areas for washing and drying 

hands, while ensuring that foodstuffs are not exposed to sunlight.

5630004.2 وبات باردة و ساخنة  ي -  بيع مشر (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling cold and hot drinks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5630004.2 وبات باردة و ساخنة  ي -  بيع مشر (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling cold and hot drinks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5630004.2 وبات باردة و ساخنة  ي -  بيع مشر (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling hot and cold drinks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5630004.2 وبات باردة و ساخنة  ي -  بيع مشر (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling hot and cold drinks - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5630003.1 ي -  بيع العصائر الطازجة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh juices - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5630003.1 ي -  بيع العصائر الطازجة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh juices - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and areas for washing and drying 

hands, while ensuring that foodstuffs are not exposed to sunlight.

5630003.1 ي -  بيع العصائر الطازجة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh juices - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5630003.1 ي -  بيع العصائر الطازجة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh juices - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5630003.1 ي -  بيع العصائر الطازجة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh juices - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.
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5630003.1 ي -  بيع العصائر الطازجة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh juices - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721015.1 ي -  بالتجزئة - بيع الحلويات الجاهزة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of ready-made sweets - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721015.1 ي -  بالتجزئة - بيع الحلويات الجاهزة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of ready-made sweets - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and areas for washing and drying 

hands, while ensuring that foodstuffs are not exposed to sunlight.

4721015.1 ي -  بالتجزئة - بيع الحلويات الجاهزة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of ready-made sweets - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721015.1 ي -  بالتجزئة - بيع الحلويات الجاهزة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of ready-made sweets - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721015.1 ي -  بالتجزئة - بيع الحلويات الجاهزة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of ready-made sweets - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721015.1 ي -  بالتجزئة - بيع الحلويات الجاهزة  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر Retail sale of ready-made sweets - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721001.2 وات الطازجة  ي - بيع الفواكه والخضن (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721001.2 وات الطازجة  ي - بيع الفواكه والخضن (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس

Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and areas for washing and drying 

hands, while ensuring that foodstuffs are not exposed to sunlight.

4721001.2 وات الطازجة  ي - بيع الفواكه والخضن (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721001.2 وات الطازجة  ي - بيع الفواكه والخضن (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721001.2 وات الطازجة  ي - بيع الفواكه والخضن (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721001.2 وات الطازجة  ي - بيع الفواكه والخضن (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

8292003.1 تعبئة وتغليف المواد الغذائية Food packaging إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

8292003.1 تعبئة وتغليف المواد الغذائية Food packaging إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

8292003.1 تعبئة وتغليف المواد الغذائية Food packaging إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

8292003.1 تعبئة وتغليف المواد الغذائية Food packaging إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

8292003.1 تعبئة وتغليف المواد الغذائية Food packaging إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

8292003.1 تعبئة وتغليف المواد الغذائية Food packaging إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

8292003.1 تعبئة وتغليف المواد الغذائية Food packaging إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4630137 بالجملة- تجارة اللحوم المجففة   Wholesale of Dried meat trading إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4630137 بالجملة- تجارة اللحوم المجففة   Wholesale of Dried meat trading إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4630137 بالجملة- تجارة اللحوم المجففة   Wholesale of Dried meat trading إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4630137 بالجملة- تجارة اللحوم المجففة   Wholesale of Dried meat trading إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4630137 بالجملة- تجارة اللحوم المجففة   Wholesale of Dried meat trading إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4630137 بالجملة- تجارة اللحوم المجففة   Wholesale of Dried meat trading إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4630137 بالجملة- تجارة اللحوم المجففة   Wholesale of Dried meat trading إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

47210045 بالتجزئة-  بيع اللحوم المجففة    Retail sale of Dried Meat إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

47210045 بالتجزئة-  بيع اللحوم المجففة    Retail sale of Dried Meat إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

47210045 بالتجزئة-  بيع اللحوم المجففة    Retail sale of Dried Meat إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

47210045 بالتجزئة-  بيع اللحوم المجففة    Retail sale of Dried Meat إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

47210045 بالتجزئة-  بيع اللحوم المجففة    Retail sale of Dried Meat إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

47210045 بالتجزئة-  بيع اللحوم المجففة    Retail sale of Dried Meat إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

47210045 بالتجزئة-  بيع اللحوم المجففة    Retail sale of Dried Meat إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721019 بالتجزئة- بيع الثلج    Retail sale of Ice إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721019 بالتجزئة- بيع الثلج    Retail sale of Ice إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721019 بالتجزئة- بيع الثلج    Retail sale of Ice إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721019 بالتجزئة- بيع الثلج    Retail sale of Ice إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721019 بالتجزئة- بيع الثلج    Retail sale of Ice إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721019 بالتجزئة- بيع الثلج    Retail sale of Ice إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721019 بالتجزئة- بيع الثلج    Retail sale of Ice إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721030.2 ي– تحضير وبيع التوابل والبهارات  تاجر أبوظتر Preparation and sale of spices and flavourer - Abu Dhabi merchant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.
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4721030.2 ي– تحضير وبيع التوابل والبهارات  تاجر أبوظتر Preparation and sale of spices and flavourer - Abu Dhabi merchant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721030.2 ي– تحضير وبيع التوابل والبهارات  تاجر أبوظتر Preparation and sale of spices and flavourer - Abu Dhabi merchant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721030.2 ي– تحضير وبيع التوابل والبهارات  تاجر أبوظتر Preparation and sale of spices and flavourer - Abu Dhabi merchant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721030.2 ي– تحضير وبيع التوابل والبهارات  تاجر أبوظتر Preparation and sale of spices and flavourer - Abu Dhabi merchant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721030.2 ي– تحضير وبيع التوابل والبهارات  تاجر أبوظتر Preparation and sale of spices and flavourer - Abu Dhabi merchant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721030.2 ي– تحضير وبيع التوابل والبهارات  تاجر أبوظتر Preparation and sale of spices and flavourer - Abu Dhabi merchant إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

4721030.2 ي– تحضير وبيع التوابل والبهارات  تاجر أبوظتر Preparation and sale of spices and flavourer - Abu Dhabi merchant إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4721024.1 ي– تحضير وبيع المخلالت  تاجر أبوظتر Preparation and sale of pickles - Abu Dhabi dealer إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721024.1 ي– تحضير وبيع المخلالت  تاجر أبوظتر Preparation and sale of pickles - Abu Dhabi dealer إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721024.1 ي– تحضير وبيع المخلالت  تاجر أبوظتر Preparation and sale of pickles - Abu Dhabi dealer إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721024.1 ي– تحضير وبيع المخلالت  تاجر أبوظتر Preparation and sale of pickles - Abu Dhabi dealer إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721024.1 ي– تحضير وبيع المخلالت  تاجر أبوظتر Preparation and sale of pickles - Abu Dhabi dealer إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721024.1 ي– تحضير وبيع المخلالت  تاجر أبوظتر Preparation and sale of pickles - Abu Dhabi dealer إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721024.1 ي– تحضير وبيع المخلالت  تاجر أبوظتر Preparation and sale of pickles - Abu Dhabi dealer إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

4721024.1 ي– تحضير وبيع المخلالت  تاجر أبوظتر Preparation and sale of pickles - Abu Dhabi dealer إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4721044 بالتجزئة–  بيع منتجات الغذاء الجاهزة    Retail sale of ready made  food products إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721044 بالتجزئة–  بيع منتجات الغذاء الجاهزة    Retail sale of ready made  food products إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721044 بالتجزئة–  بيع منتجات الغذاء الجاهزة    Retail sale of ready made  food products إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721044 بالتجزئة–  بيع منتجات الغذاء الجاهزة    Retail sale of ready made  food products إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721044 بالتجزئة–  بيع منتجات الغذاء الجاهزة    Retail sale of ready made  food products إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721044 بالتجزئة–  بيع منتجات الغذاء الجاهزة    Retail sale of ready made  food products إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721044 بالتجزئة–  بيع منتجات الغذاء الجاهزة    Retail sale of ready made  food products إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721037 بالتجزئة- بيع االغذية الخفيفة   Retail sale of Snack Food إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721037 بالتجزئة- بيع االغذية الخفيفة   Retail sale of Snack Food إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721037 بالتجزئة- بيع االغذية الخفيفة   Retail sale of Snack Food إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721037 بالتجزئة- بيع االغذية الخفيفة   Retail sale of Snack Food إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721037 بالتجزئة- بيع االغذية الخفيفة   Retail sale of Snack Food إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721037 بالتجزئة- بيع االغذية الخفيفة   Retail sale of Snack Food إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721037 بالتجزئة- بيع االغذية الخفيفة   Retail sale of Snack Food إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4923006 يد النقل بالمركبات المخصصة للتير  Transportation by specialized refrigerating vehicles     إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4923006 يد النقل بالمركبات المخصصة للتير  Transportation by specialized refrigerating vehicles     إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4923006 يد النقل بالمركبات المخصصة للتير  Transportation by specialized refrigerating vehicles     إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4923006 يد النقل بالمركبات المخصصة للتير  Transportation by specialized refrigerating vehicles     إصدار رخصة
ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة

ي قد تتسبب فن
ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4923006 يد النقل بالمركبات المخصصة للتير  Transportation by specialized refrigerating vehicles     إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4923006 يد النقل بالمركبات المخصصة للتير  Transportation by specialized refrigerating vehicles     إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4923006 يد النقل بالمركبات المخصصة للتير  Transportation by specialized refrigerating vehicles     إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610002 مطعم عائم Floating Restaurant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610002 مطعم عائم Floating Restaurant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610002 مطعم عائم Floating Restaurant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610002 مطعم عائم Floating Restaurant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610002 مطعم عائم Floating Restaurant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610002 مطعم عائم Floating Restaurant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610002 مطعم عائم Floating Restaurant إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610002.1 مطعم عائم درجة أولي First Class Floating Restaurant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.
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5610002.1 مطعم عائم درجة أولي First Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610002.1 مطعم عائم درجة أولي First Class Floating Restaurant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610002.1 مطعم عائم درجة أولي First Class Floating Restaurant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610002.1 مطعم عائم درجة أولي First Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610002.1 مطعم عائم درجة أولي First Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610002.1 مطعم عائم درجة أولي First Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610002.2 مطعم عائم درجة ثانية Second  Class Floating Restaurant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610002.2 مطعم عائم درجة ثانية Second  Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610002.2 مطعم عائم درجة ثانية Second  Class Floating Restaurant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610002.2 مطعم عائم درجة ثانية Second  Class Floating Restaurant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610002.2 مطعم عائم درجة ثانية Second  Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610002.2 مطعم عائم درجة ثانية Second  Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610002.2 مطعم عائم درجة ثانية Second  Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610002.3 مطعم عائم درجة ثالثة Third  Class Floating Restaurant إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610002.3 مطعم عائم درجة ثالثة Third  Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610002.3 مطعم عائم درجة ثالثة Third  Class Floating Restaurant إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة اإلضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610002.3 مطعم عائم درجة ثالثة Third  Class Floating Restaurant إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610002.3 مطعم عائم درجة ثالثة Third  Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610002.3 مطعم عائم درجة ثالثة Third  Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610002.3 مطعم عائم درجة ثالثة Third  Class Floating Restaurant إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5610003.1 ي– تحضير وبيع الوجبات الخفيفة  تاجر أبوظتر Preparing and selling snacks - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610003.1 ي– تحضير وبيع الوجبات الخفيفة  تاجر أبوظتر Preparing and selling snacks - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610003.1 ي– تحضير وبيع الوجبات الخفيفة  تاجر أبوظتر Preparing and selling snacks - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610003.1 ي– تحضير وبيع الوجبات الخفيفة  تاجر أبوظتر Preparing and selling snacks - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610003.1 ي– تحضير وبيع الوجبات الخفيفة  تاجر أبوظتر Preparing and selling snacks - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610003.1 ي– تحضير وبيع الوجبات الخفيفة  تاجر أبوظتر Preparing and selling snacks - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610003.1 ي– تحضير وبيع الوجبات الخفيفة  تاجر أبوظتر Preparing and selling snacks - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

5610003.1 ي– تحضير وبيع الوجبات الخفيفة  تاجر أبوظتر Preparing and selling snacks - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4781012.1 ي– تحضير وبيع المأكوالت الشعبية  تاجر أبوظتر Preparation and sale of traditional  foods - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4781012.1 ي– تحضير وبيع المأكوالت الشعبية  تاجر أبوظتر Preparation and sale of traditional  foods - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4781012.1 ي– تحضير وبيع المأكوالت الشعبية  تاجر أبوظتر Preparation and sale of traditional  foods - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4781012.1 ي– تحضير وبيع المأكوالت الشعبية  تاجر أبوظتر Preparation and sale of traditional  foods - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4781012.1 ي– تحضير وبيع المأكوالت الشعبية  تاجر أبوظتر Preparation and sale of traditional  foods - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4781012.1 ي– تحضير وبيع المأكوالت الشعبية  تاجر أبوظتر Preparation and sale of traditional  foods - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4781012.1 ي– تحضير وبيع المأكوالت الشعبية  تاجر أبوظتر Preparation and sale of traditional  foods - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

4781012.1 ي– تحضير وبيع المأكوالت الشعبية  تاجر أبوظتر Preparation and sale of traditional  foods - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

5621002.2 مبدعة-  بيع وتحضير االكالت الشعبية  Selling and preparing traditional foods - creative إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621002.2 مبدعة-  بيع وتحضير االكالت الشعبية  Selling and preparing traditional foods - creative إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621002.2 مبدعة-  بيع وتحضير االكالت الشعبية  Selling and preparing traditional foods - creative إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5621002.2 مبدعة-  بيع وتحضير االكالت الشعبية  Selling and preparing traditional foods - creative إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5621002.2 مبدعة-  بيع وتحضير االكالت الشعبية  Selling and preparing traditional foods - creative إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621002.2 مبدعة-  بيع وتحضير االكالت الشعبية  Selling and preparing traditional foods - creative إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5621002.2 مبدعة-  بيع وتحضير االكالت الشعبية  Selling and preparing traditional foods - creative إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

5621002.2 مبدعة-  بيع وتحضير االكالت الشعبية  Selling and preparing traditional foods - creative إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4721001.1 وات الطازجة  ي -  بيع الفواكه والخضن (سيارة  متنقلة )تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721001.1 وات الطازجة  ي -  بيع الفواكه والخضن (سيارة  متنقلة )تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

#Public



4721001.1 وات الطازجة  ي -  بيع الفواكه والخضن (سيارة  متنقلة )تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721001.1 وات الطازجة  ي -  بيع الفواكه والخضن (سيارة  متنقلة )تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721001.1 وات الطازجة  ي -  بيع الفواكه والخضن (سيارة  متنقلة )تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721001.1 وات الطازجة  ي -  بيع الفواكه والخضن (سيارة  متنقلة )تاجر أبوظتر Selling fresh fruits and vegetables - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721002.1 ي – تحضير وبيع منتجات االلبان  (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Preparation and sale of dairy products - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721002.1 ي – تحضير وبيع منتجات االلبان  (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Preparation and sale of dairy products - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721002.1 ي – تحضير وبيع منتجات االلبان  (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Preparation and sale of dairy products - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721002.1 ي – تحضير وبيع منتجات االلبان  (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Preparation and sale of dairy products - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721002.1 ي – تحضير وبيع منتجات االلبان  (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Preparation and sale of dairy products - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721002.1 ي – تحضير وبيع منتجات االلبان  (سيارة متنقلة)تاجر أبوظتر Preparation and sale of dairy products - Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

4721006.1 ي – بيع األسماك والحيوانات البحرية الطازجة  (سيارة متنقلة)تاجر ابوظتر Selling fresh fish and marine animals -  Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721006.1 ي – بيع األسماك والحيوانات البحرية الطازجة  (سيارة متنقلة)تاجر ابوظتر Selling fresh fish and marine animals -  Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها، مع ضمان عدم تعرض المواد الغذائية ألشعة 

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر

الشمس Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721006.1 ي – بيع األسماك والحيوانات البحرية الطازجة  (سيارة متنقلة)تاجر ابوظتر Selling fresh fish and marine animals -  Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721006.1 ي – بيع األسماك والحيوانات البحرية الطازجة  (سيارة متنقلة)تاجر ابوظتر Selling fresh fish and marine animals -  Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721006.1 ي – بيع األسماك والحيوانات البحرية الطازجة  (سيارة متنقلة)تاجر ابوظتر Selling fresh fish and marine animals -  Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721006.1 ي – بيع األسماك والحيوانات البحرية الطازجة  (سيارة متنقلة)تاجر ابوظتر Selling fresh fish and marine animals -  Tajer Abu Dhabi (mobile car) إصدار رخصة
ات و أن تكون مناطق النفايات مزودة بوسائل غسيل ذات كفاءة مناسبة، وأن تكون  يجب توفير حاويات لجمع النفايات بشكل يضمن المحافظة عىل المنشأة نظيفة وخالية من الحيوانات والحشر

ً
وريا دة حيثما كان ذلك رصن .المواقع مير

Waste collection containers must be provided in a manner that ensures that the facility is kept clean and free from animals and insects, that waste areas are 

equipped with washing facilities of appropriate efficiency, and that locations are refrigerated where necessary.

5621002.1 ي– تحضير وإعداد الوالئم  تاجر أبوظتر Prepare and prepare banquets -  Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621002.1 ي– تحضير وإعداد الوالئم  تاجر أبوظتر Prepare and prepare banquets -  Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621002.1 ي– تحضير وإعداد الوالئم  تاجر أبوظتر Prepare and prepare banquets -  Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5621002.1 ي– تحضير وإعداد الوالئم  تاجر أبوظتر Prepare and prepare banquets -  Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5621002.1 ي– تحضير وإعداد الوالئم  تاجر أبوظتر Prepare and prepare banquets -  Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621002.1 ي– تحضير وإعداد الوالئم  تاجر أبوظتر Prepare and prepare banquets -  Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5621002.1 ي– تحضير وإعداد الوالئم  تاجر أبوظتر Prepare and prepare banquets -  Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

5621002.1 ي– تحضير وإعداد الوالئم  تاجر أبوظتر Prepare and prepare banquets -  Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

5621007.1 ي– تحضير وبيع الحلويات  تاجر أبوظتر Preparing and selling sweets - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621007.1 ي– تحضير وبيع الحلويات  تاجر أبوظتر Preparing and selling sweets - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621007.1 ي– تحضير وبيع الحلويات  تاجر أبوظتر Preparing and selling sweets - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5621007.1 ي– تحضير وبيع الحلويات  تاجر أبوظتر Preparing and selling sweets - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5621007.1 ي– تحضير وبيع الحلويات  تاجر أبوظتر Preparing and selling sweets - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621007.1 ي– تحضير وبيع الحلويات  تاجر أبوظتر Preparing and selling sweets - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5621007.1 ي– تحضير وبيع الحلويات  تاجر أبوظتر Preparing and selling sweets - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

5621007.1 ي– تحضير وبيع الحلويات  تاجر أبوظتر Preparing and selling sweets - Tajer Abu Dhabi إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

5621007.2 مبدعة- بيع وتحضير الحلويات  Selling and preparing sweets - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5621007.2 مبدعة- بيع وتحضير الحلويات  Selling and preparing sweets - Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5621007.2 مبدعة- بيع وتحضير الحلويات  Selling and preparing sweets - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5621007.2 مبدعة- بيع وتحضير الحلويات  Selling and preparing sweets - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5621007.2 مبدعة- بيع وتحضير الحلويات  Selling and preparing sweets - Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5621007.2 مبدعة- بيع وتحضير الحلويات  Selling and preparing sweets - Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5621007.2 مبدعة- بيع وتحضير الحلويات  Selling and preparing sweets - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

5621007.2 مبدعة- بيع وتحضير الحلويات  Selling and preparing sweets - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

1050001.2 ي 
مبدعه–  بيع وتحضير السمن الحيوانن Selling and preparing animal ghee - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 

ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

1050001.2 ي 
مبدعه–  بيع وتحضير السمن الحيوانن Selling and preparing animal ghee - Mubdiah إصدار رخصة

ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها
ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن

ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

1050001.2 ي 
مبدعه–  بيع وتحضير السمن الحيوانن Selling and preparing animal ghee - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

1050001.2 ي 
مبدعه–  بيع وتحضير السمن الحيوانن Selling and preparing animal ghee - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة

ي قد تتسبب فن
ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

1050001.2 ي 
مبدعه–  بيع وتحضير السمن الحيوانن Selling and preparing animal ghee - Mubdiah إصدار رخصة

ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 
ي المناطق الت 

 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

#Public



1050001.2 ي 
مبدعه–  بيع وتحضير السمن الحيوانن Selling and preparing animal ghee - Mubdiah إصدار رخصة

ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير
ي حال وجود المرافق الصحية فن

. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

1050001.2 ي 
مبدعه–  بيع وتحضير السمن الحيوانن Selling and preparing animal ghee - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

1050001.2 ي 
مبدعه–  بيع وتحضير السمن الحيوانن Selling and preparing animal ghee - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية

فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

5610006.1 ها  ن مبدعه- بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and processing them - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610006.1 ها  ن مبدعه- بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and processing them - Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610006.1 ها  ن مبدعه- بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and processing them - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610006.1 ها  ن مبدعه- بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and processing them - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610006.1 ها  ن مبدعه- بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and processing them - Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610006.1 ها  ن مبدعه- بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and processing them - Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610006.1 ها  ن مبدعه- بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and processing them - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

5610006.1 ها  ن مبدعه- بيع و تحضير الفطائر و المعجنات و تجهير Selling and preparing pies and pastries and processing them - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

5610003.3 مبدعة– بيع وتحضير  الوجبات الخفيفة  Selling and preparing snacks - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5610003.3 مبدعة– بيع وتحضير  الوجبات الخفيفة  Selling and preparing snacks - Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5610003.3 مبدعة– بيع وتحضير  الوجبات الخفيفة  Selling and preparing snacks - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5610003.3 مبدعة– بيع وتحضير  الوجبات الخفيفة  Selling and preparing snacks - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5610003.3 مبدعة– بيع وتحضير  الوجبات الخفيفة  Selling and preparing snacks - Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5610003.3 مبدعة– بيع وتحضير  الوجبات الخفيفة  Selling and preparing snacks - Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5610003.3 مبدعة– بيع وتحضير  الوجبات الخفيفة  Selling and preparing snacks - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

5610003.3 مبدعة– بيع وتحضير  الوجبات الخفيفة  Selling and preparing snacks - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4721013.1 ن ومنتجات المخابز  مبدعه- بالتجزئة -  بيع وتحضير  الخير Retail sale of  preparing bread and bakery products -   Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721013.1 ن ومنتجات المخابز  مبدعه- بالتجزئة -  بيع وتحضير  الخير Retail sale of  preparing bread and bakery products -   Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721013.1 ن ومنتجات المخابز  مبدعه- بالتجزئة -  بيع وتحضير  الخير Retail sale of  preparing bread and bakery products -   Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721013.1 ن ومنتجات المخابز  مبدعه- بالتجزئة -  بيع وتحضير  الخير Retail sale of  preparing bread and bakery products -   Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721013.1 ن ومنتجات المخابز  مبدعه- بالتجزئة -  بيع وتحضير  الخير Retail sale of  preparing bread and bakery products -   Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721013.1 ن ومنتجات المخابز  مبدعه- بالتجزئة -  بيع وتحضير  الخير Retail sale of  preparing bread and bakery products -   Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721013.1 ن ومنتجات المخابز  مبدعه- بالتجزئة -  بيع وتحضير  الخير Retail sale of  preparing bread and bakery products -   Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

4721013.1 ن ومنتجات المخابز  مبدعه- بالتجزئة -  بيع وتحضير  الخير Retail sale of  preparing bread and bakery products -   Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4721030.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التوابل و البهارات ومواد العطارة  SellingRetail sale of  spices  perfumery materials - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721030.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التوابل و البهارات ومواد العطارة  SellingRetail sale of  spices  perfumery materials - Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721030.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التوابل و البهارات ومواد العطارة  SellingRetail sale of  spices  perfumery materials - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721030.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التوابل و البهارات ومواد العطارة  SellingRetail sale of  spices  perfumery materials - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721030.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التوابل و البهارات ومواد العطارة  SellingRetail sale of  spices  perfumery materials - Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721030.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التوابل و البهارات ومواد العطارة  SellingRetail sale of  spices  perfumery materials - Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721030.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التوابل و البهارات ومواد العطارة  SellingRetail sale of  spices  perfumery materials - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

4721030.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التوابل و البهارات ومواد العطارة  SellingRetail sale of  spices  perfumery materials - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4721022.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التمور   Retail sale of Dates - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721022.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التمور   Retail sale of Dates - Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721022.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التمور   Retail sale of Dates - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721022.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التمور   Retail sale of Dates - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721022.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التمور   Retail sale of Dates - Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721022.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التمور   Retail sale of Dates - Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721022.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التمور   Retail sale of Dates - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مكان منفصل لتحضير التمور ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

4721022.1 مبدعة- بالتجزئة - بيع التمور   Retail sale of Dates - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4721012.1 ن   مبدعة- بالتجزئة - بيع الير Coffee Sale - Retail - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721012.1 ن   مبدعة- بالتجزئة - بيع الير Coffee Sale - Retail - Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721012.1 ن   مبدعة- بالتجزئة - بيع الير Coffee Sale - Retail - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721012.1 ن   مبدعة- بالتجزئة - بيع الير Coffee Sale - Retail - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721012.1 ن   مبدعة- بالتجزئة - بيع الير Coffee Sale - Retail - Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721012.1 ن   مبدعة- بالتجزئة - بيع الير Coffee Sale - Retail - Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

#Public



4721012.1 ن   مبدعة- بالتجزئة - بيع الير Coffee Sale - Retail - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

4721012.1 ن   مبدعة- بالتجزئة - بيع الير Coffee Sale - Retail - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

4721024.2 مبدعه- بيع وتحضير االجار والمخلالت   Selling and preparing ajar and pickles - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

4721024.2 مبدعه- بيع وتحضير االجار والمخلالت   Selling and preparing ajar and pickles - Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

4721024.2 مبدعه- بيع وتحضير االجار والمخلالت   Selling and preparing ajar and pickles - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

4721024.2 مبدعه- بيع وتحضير االجار والمخلالت   Selling and preparing ajar and pickles - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

4721024.2 مبدعه- بيع وتحضير االجار والمخلالت   Selling and preparing ajar and pickles - Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

4721024.2 مبدعه- بيع وتحضير االجار والمخلالت   Selling and preparing ajar and pickles - Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

4721024.2 مبدعه- بيع وتحضير االجار والمخلالت   Selling and preparing ajar and pickles - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

4721024.2 مبدعه- بيع وتحضير االجار والمخلالت   Selling and preparing ajar and pickles - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

5630004.3 وبات الباردة و الساخنة مبدعة- بيع وتحضير المشر Selling and preparing cold and hot drinks - Mubdiah إصدار رخصة ي للعمل مالئما بحيث يسمح بأداء العمليات بشكل 
ن العمليات المختلفة داخل المنشأة، يجب أن يكون المسار التدفق  توفير مخطط توضيحي للمنشأة موضح فيه جميع العمليات وطرق الفصل بير

ي المنشأه وحمايتها من اآلفات
صحي مع مراعاة حجم العمل فن

Provide an explanatory chart for the facility showing all operations and ways of separating the different operations within the facility. The work flow path must 

be appropriate so as to allow operations to be performed in a healthy manner, taking into account the volume of work in the facility and its protection from 

pests.

5630004.3 وبات الباردة و الساخنة مبدعة- بيع وتحضير المشر Selling and preparing cold and hot drinks - Mubdiah إصدار رخصة
ي والمعدات ومناطق غسل األيدي وتجفيفها

ي مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل األوانن
ب موزعة فن توفير مصدر للمياه الساخنة والباردة الصالحة للشر Providing a source of hot and cold potable water distributed in food washing areas, utensils and equipment washing areas, and hand washing and drying areas

5630004.3 وبات الباردة و الساخنة مبدعة- بيع وتحضير المشر Selling and preparing cold and hot drinks - Mubdiah إصدار رخصة يد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية ، وتوفير مرافق  توفير المعدات واألجهزة الالزمة لعرض وحفظ االغذية ، وتوفير خزائن تير

مالئمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ،أن تكون البنية الداخلية للمنشأة الغذائية مكونة من مواد صلبة 

ورة ، مع مراعاة االضاءة المناسبة ها عند الضن .وقوية يسهل صيانتها وتنظيفها وتطهير

Provide equipment and devices necessary for displaying and preserving food, and providing refrigerating or freezing cabinets of sufficient size to store raw 

materials and food within the appropriate temperatures for each food item, and providing appropriate facilities for cleaning, disinfecting and storing work 

tools and equipment so that these facilities are easy to clean, and are made of rust-resistant materials. The internal structure of the food establishment shall 

be made of solid and strong materials that are easy to maintain, clean and disinfect when necessary, taking into account the appropriate lighting.

5630004.3 وبات الباردة و الساخنة مبدعة- بيع وتحضير المشر Selling and preparing cold and hot drinks - Mubdiah إصدار رخصة ي التلوث التبادلي عن طريق وضع الفواصل أو األبعاد المناسبة للمسافة
ي قد تتسبب فن

ن العمليات الت  .الفصل بير Separate processes that may cause cross-contamination by placing appropriate spacers or dimensions for distance.

5630004.3 وبات الباردة و الساخنة مبدعة- بيع وتحضير المشر Selling and preparing cold and hot drinks - Mubdiah إصدار رخصة
ي يتم فيها تداول الغذاء العالي 

ي المناطق الت 
 فن
ً
 مصممة بشكل يضمن عدم تدفق األوساخ من المنطقة الملوثة إل المنطقة النظيفة، وخصوصا

ً
 أو جزئيا

ً
أن تكون قنوات الضف الصحي المفتوحة كليا

.الخطورة

The sewage channels that are completely or partially open should be designed in a way that ensures that dirt does not flow from the contaminated area to the 

clean area, especially in areas where high-risk food is handled.

5630004.3 وبات الباردة و الساخنة مبدعة- بيع وتحضير المشر Selling and preparing cold and hot drinks - Mubdiah إصدار رخصة
ة عىل مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام رصف صحي فّعال ن المنشأة يجب ان ال تفتح مباشر ي حير

ي حال وجود المرافق الصحية فن
. فن

 In case that  hygiene facilities are located in the facility’s space, they should not open directly to the food handling areas, and they should be well ventilated 

and connected to an effective sewage system.

5630004.3 وبات الباردة و الساخنة مبدعة- بيع وتحضير المشر Selling and preparing cold and hot drinks - Mubdiah إصدار رخصة ل ن توفير مطبخ منفصل ذو مدخل منفصل عن المدخل الرئيسي للمين Provide a separate kitchen with a separate entrance from the main entrance to the house

5630004.3 وبات الباردة و الساخنة مبدعة- بيع وتحضير المشر Selling and preparing cold and hot drinks - Mubdiah إصدار رخصة ي حال نقل األغذية يجب توفير سيارات مضحة لنقل األغذية
فن In case  of transporting food, vehicles authorized to transport food must be provided

0111101 زراعة القمح  Cultivation of Wheat إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0111101 زراعة القمح  Cultivation of Wheat إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0111101 زراعة القمح  Cultivation of Wheat إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0111101 زراعة القمح  Cultivation of Wheat إصدار رخصة
ي المزرعة وتوثيقها 

ي تتم فن
ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 

 Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

services that take place on the farm

0111101 زراعة القمح  Cultivation of Wheat إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0111102 زراعة الذرة corn cultivation إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0111102 زراعة الذرة   Cultivation of Corn إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن .  شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0111102 زراعة الذرة   Cultivation of Corn إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0111102 زراعة الذرة   Cultivation of Corn إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
   توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0111102 زراعة الذرة   Cultivation of Corn إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0111103 زراعة الشعير  Cultivation of barley إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور) توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0111103 زراعة الشعير  Cultivation of barley إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0111103 زراعة الشعير  Cultivation of barley إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0111103 زراعة الشعير  Cultivation of barley إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
  توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0111103 زراعة الشعير  Cultivation of barley إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0111201 زراعة الخضن البقولية Cultivation of leguminous vegetables إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0111201 زراعة الخضن البقولية Cultivation of leguminous vegetables إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0111201 زراعة الخضن البقولية Cultivation of leguminous vegetables إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0111201 زراعة الخضن البقولية Cultivation of leguminous vegetables إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0111201 زراعة الخضن البقولية Cultivation of leguminous vegetables إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

#Public



0111901 زراعة البذور الزيتية Cultivation of oilseeds إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0111901 زراعة البذور الزيتية Cultivation of oilseeds إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0111901 زراعة البذور الزيتية Cultivation of oilseeds إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0111901 زراعة البذور الزيتية Cultivation of oilseeds إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0111901 زراعة البذور الزيتية Cultivation of oilseeds إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0113001 وات زراعة الخضن Cultivation of Vegetables  إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0113001 وات زراعة الخضن Cultivation of Vegetables  إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0113001 وات زراعة الخضن Cultivation of Vegetables  إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0113001 وات زراعة الخضن Cultivation of Vegetables  إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0113001 وات زراعة الخضن Cultivation of Vegetables  إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0113003 زراعة الجذور والدرنات Cultivation of roots and tubers إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0113003 زراعة الجذور والدرنات Cultivation of roots and tubers إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0113003 زراعة الجذور والدرنات Cultivation of roots and tubers إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0113003 زراعة الجذور والدرنات Cultivation of roots and tubers إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0113003 زراعة الجذور والدرنات Cultivation of roots and tubers إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0113004 زراعة البطيخيات Cultivation of melons إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0113004 زراعة البطيخيات Cultivation of melons إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن .شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0113004 زراعة البطيخيات Cultivation of melons إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0113004 زراعة البطيخيات Cultivation of melons إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0113004 زراعة البطيخيات Cultivation of melons إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0122001 زراعة النخيل  Cultivation of Palm إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0122001 زراعة النخيل  Cultivation of Palm إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0122001 زراعة النخيل  Cultivation of Palm إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0122001 زراعة النخيل  Cultivation of Palm إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0122001 زراعة النخيل  Cultivation of Palm إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0123001 زراعة الفواكه والحمضيات Cultivation of fruits and citrus إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0123001 زراعة الفواكه والحمضيات Cultivation of fruits and citrus إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0123001 زراعة الفواكه والحمضيات Cultivation of fruits and citrus إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0123001 زراعة الفواكه والحمضيات Cultivation of fruits and citrus إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0123001 زراعة الفواكه والحمضيات Cultivation of fruits and citrus إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعون السامة للقوارض، نظافة : توثيق كافة العمليات الزراعية الت  ن الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، تدريب العاملير

وصيانة بيوت التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0125001 زراعة الجوزيات Cultivation of nuts إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

#Public



0125001 زراعة الجوزيات Cultivation of nuts إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0125001 زراعة الجوزيات Cultivation of nuts إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0125001 زراعة الجوزيات Cultivation of nuts إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0125001 زراعة الجوزيات Cultivation of nuts إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0125002 زراعة بذور الفواكه Cultivation of fruit seeds إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور) توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0125002 زراعة بذور الفواكه Cultivation of fruit seeds إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0125002 زراعة بذور الفواكه Cultivation of fruit seeds إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0125002 زراعة بذور الفواكه Cultivation of fruit seeds إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0125002 زراعة بذور الفواكه Cultivation of fruit seeds إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0128101 ي تستخرج منها التوابل
زراعة المحاصيل الت  Cultivation of crops from which spices  are extracted إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور) توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر

مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0128101 ي تستخرج منها التوابل
زراعة المحاصيل الت  Cultivation of crops from which spices  are extracted إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0128101 ي تستخرج منها التوابل
زراعة المحاصيل الت  Cultivation of crops from which spices  are extracted إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0128101 ي تستخرج منها التوابل
زراعة المحاصيل الت  Cultivation of crops from which spices  are extracted إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

services that take place on the farm

0128101 ي تستخرج منها التوابل
زراعة المحاصيل الت  Cultivation of crops from which spices  are extracted إصدار رخصة

ي المزرعة، مثل
ي تتم فن

الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0128901 زراعة محاصيل العقاقير Cultivation of medicinal crops إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0128901 زراعة محاصيل العقاقير Cultivation of medicinal crops إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن .شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0128901 زراعة محاصيل العقاقير Cultivation of medicinal crops إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0128901 زراعة محاصيل العقاقير Cultivation of medicinal crops إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
    توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0128901 زراعة محاصيل العقاقير Cultivation of medicinal crops إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0128902 زراعة المحاصيل العطرية Cultivation of aromatic crops إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0128902 زراعة المحاصيل العطرية Cultivation of aromatic crops إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0128902 زراعة المحاصيل العطرية Cultivation of aromatic crops إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0128902 زراعة المحاصيل العطرية Cultivation of aromatic crops إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0128902 زراعة المحاصيل العطرية Cultivation of aromatic crops إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0130001 زراعة وانتاج  منتجات البستنة المتخصصة Cultivation and production of specialized horticultural products إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	  أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

0130001 زراعة وانتاج  منتجات البستنة المتخصصة Cultivation and production of specialized horticultural products إصدار رخصة
 من الطرق2 أال تقل مساحة المشتل عن 

ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

0130001 زراعة وانتاج  منتجات البستنة المتخصصة Cultivation and production of specialized horticultural products إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0130001 زراعة وانتاج  منتجات البستنة المتخصصة Cultivation and production of specialized horticultural products إصدار رخصة توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة  Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0130001 زراعة وانتاج  منتجات البستنة المتخصصة Cultivation and production of specialized horticultural products إصدار رخصة

 توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه   Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

0119001 اعم زراعة األزهار و الير Cultivation of flowers and buds إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	  أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

0119001 اعم زراعة األزهار و الير Cultivation of flowers and buds إصدار رخصة

 

 من الطرق 2أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

0119001 اعم زراعة األزهار و الير Cultivation of flowers and buds إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0119001 اعم زراعة األزهار و الير Cultivation of flowers and buds إصدار رخصة
 توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة 

Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

0119001 اعم زراعة األزهار و الير Cultivation of flowers and buds إصدار رخصة

توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه   Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

0130002 ن يير ن زراعة النباتات الحية ألغراض الغرس والي  Cultivation of live plants for planting and decorative purposes إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	 أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

#Public



0130002 ن يير ن زراعة النباتات الحية ألغراض الغرس والي  Cultivation of live plants for planting and decorative purposes إصدار رخصة

 

 من الطرق 2أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

0130002 ن يير ن زراعة النباتات الحية ألغراض الغرس والي  Cultivation of live plants for planting and decorative purposes إصدار رخصة
ي المزرعة وتوثيقها 

ي تتم فن
ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 

توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0130002 ن يير ن زراعة النباتات الحية ألغراض الغرس والي  Cultivation of live plants for planting and decorative purposes إصدار رخصة توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

0130002 ن يير ن زراعة النباتات الحية ألغراض الغرس والي  Cultivation of live plants for planting and decorative purposes إصدار رخصة

 توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه  Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

0130003 (مشاتل  )زراعة شتالت األشجار ونباتات الزينة  Cultivation of seedlings of trees and ornamental plants (Nurseries) إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	 أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

0130003 (مشاتل  )زراعة شتالت األشجار ونباتات الزينة  Cultivation of seedlings of trees and ornamental plants (Nurseries) إصدار رخصة

 

 من الطرق2أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

0130003 (مشاتل  )زراعة شتالت األشجار ونباتات الزينة  Cultivation of seedlings of trees and ornamental plants (Nurseries) إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0130003 (مشاتل  )زراعة شتالت األشجار ونباتات الزينة  Cultivation of seedlings of trees and ornamental plants (Nurseries) إصدار رخصة
توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة

Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

0130003 (مشاتل  )زراعة شتالت األشجار ونباتات الزينة  Cultivation of seedlings of trees and ornamental plants (Nurseries) إصدار رخصة

توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه   Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

0130004 النخيل (فسائل  )زراعة شتالت  Cultivation of palm seedlings إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	 أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

0130004 النخيل (فسائل  )زراعة شتالت  Cultivation of palm seedlings إصدار رخصة

 

 من الطرق 2   أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

0130004 النخيل (فسائل  )زراعة شتالت  Cultivation of palm seedlings إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0130004 النخيل (فسائل  )زراعة شتالت  Cultivation of palm seedlings إصدار رخصة
 توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة

Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

0130004 النخيل (فسائل  )زراعة شتالت  Cultivation of palm seedlings إصدار رخصة

 توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه   Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

4620104 بالجملة- تجارة البذور والتقاوى  Wholesale of Seeds trading  إصدار رخصة

 

ي	    
ي عبوات سليمة ومتجانسة،ويجب أن يدون بكل وضوح عىل كل عبوة البيانات الالزمة كاسم المنتج ونوع المحصول وصنفه والعبوة ووزنها الصافن

أن تكون البذور معبأة فن The seeds should be packed in sound and homogeneous packages, and the necessary data should be clearly written on each package such as the name of the 

product, the type and variety of the crop, the package and its net weight.

4620104 بالجملة- تجارة البذور والتقاوى  Wholesale of Seeds trading  إصدار رخصة
اء والبيع والتداول	    .االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر

Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling

4620104 بالجملة- تجارة البذور والتقاوى  Wholesale of Seeds trading  إصدار رخصة

 

.أن ال يتم تداول أو بيع البذور والتقاوي المحظورة	   

Prohibited seeds  shall not be handled or sold.

4620105 بالجملة- تجارة شتالت األشجار و النباتات    Wholesale of  seedlings of trees and plants trading إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	  أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

4620105 بالجملة- تجارة شتالت األشجار و النباتات    Wholesale of  seedlings of trees and plants trading إصدار رخصة

 

 من الطرق2 أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

4620105 بالجملة- تجارة شتالت األشجار و النباتات    Wholesale of  seedlings of trees and plants trading إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

4620105 بالجملة- تجارة شتالت األشجار و النباتات    Wholesale of  seedlings of trees and plants trading إصدار رخصة
 توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة 

Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

4620105 بالجملة- تجارة شتالت األشجار و النباتات    Wholesale of  seedlings of trees and plants trading إصدار رخصة

توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه   Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	 أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة

 

 من الطرق 2 أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة
توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة 

Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

4630135 تجارة النباتات و االعشاب العطريه بالجملة Wholesale of plants and aromatic herbs trading إصدار رخصة

توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه  Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

4669203 بالجملة- تجارة األسمدة الكيماوية    wholesale of Chemical fertilizers trading إصدار رخصة

 

ي والبيئة	    
ي وزارة التغير المناىحن

 أن تكون األسمدة مسجلة فن

The fertilizers should be registered with the Ministry of Climate Change and Environment

4669203 بالجملة- تجارة األسمدة الكيماوية    wholesale of Chemical fertilizers trading إصدار رخصة أن تكون مخازن األسمدة التابعة للمحل مظللة وجيدة التهوية ومجهزة بأجهزة المعالجة المطلوبة للتشب أو االنسكاب The  fertilizer stores shall be shaded, well ventilated, and equipped with treatment devices required for leakage or spillage.

4669203 بالجملة- تجارة األسمدة الكيماوية    wholesale of Chemical fertilizers trading إصدار رخصة

 

اء والبيع والتداول	     .االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر

Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling

4669203 بالجملة- تجارة األسمدة الكيماوية    wholesale of Chemical fertilizers trading إصدار رخصة

ي والبيئة لتوثيق العمليات 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to document operations

4669203 بالجملة- تجارة األسمدة الكيماوية    wholesale of Chemical fertilizers trading إصدار رخصة
ي عبواتها األصلية وال يتم فتحها أو اعادة تجزئتها أو إعادة تعبئتها	   

 أن يتم حفظ وتخزين األسمدة فن

That the fertilizers are kept and stored in their original packages and are not opened, re-divided or repacked

4669225 بالجملة- تجارة االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية    Wholesale of  organic fertilizers and agricultural conditioners trading  إصدار رخصة

 

ي والبيئة	    
ي وزارة التغير المناىحن

 أن تكون األسمدة مسجلة فن

The fertilizers should be registered with the Ministry of Climate Change and Environment

4669225 بالجملة- تجارة االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية    Wholesale of  organic fertilizers and agricultural conditioners trading  إصدار رخصة أن تكون مخازن األسمدة التابعة للمحل مظللة وجيدة التهوية ومجهزة بأجهزة المعالجة المطلوبة للتشب أو االنسكاب The  fertilizer stores shall be shaded, well ventilated, and equipped with treatment devices required for leakage or spillage.

4669225 بالجملة- تجارة االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية    Wholesale of  organic fertilizers and agricultural conditioners trading  إصدار رخصة

 

اء والبيع والتداول	     .االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر

Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling

4669225 بالجملة- تجارة االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية    Wholesale of  organic fertilizers and agricultural conditioners trading  إصدار رخصة

ي والبيئة لتوثيق العمليات 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to document operations

4669225 بالجملة- تجارة االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية    Wholesale of  organic fertilizers and agricultural conditioners trading  إصدار رخصة
ي عبواتها األصلية وال يتم فتحها أو اعادة تجزئتها أو إعادة تعبئتها	   

 أن يتم حفظ وتخزين األسمدة فن

That the fertilizers are kept and stored in their original packages and are not opened, re-divided or repacked

4773307 بالتجزئة- بيع األسمدة الكيماوية  Retail sale of chemical fertilizers إصدار رخصة

 

ي والبيئة	    
ي وزارة التغير المناىحن

 أن تكون األسمدة مسجلة فن

The fertilizers should be registered with the Ministry of Climate Change and Environment

4773307 بالتجزئة- بيع األسمدة الكيماوية  Retail sale of chemical fertilizers إصدار رخصة أن تكون مخازن األسمدة التابعة للمحل مظللة وجيدة التهوية ومجهزة بأجهزة المعالجة المطلوبة للتشب أو االنسكاب The  fertilizer stores shall be shaded, well ventilated, and equipped with treatment devices required for leakage or spillage.

4773307 بالتجزئة- بيع األسمدة الكيماوية  Retail sale of chemical fertilizers إصدار رخصة

 

اء والبيع والتداول	     .االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر

Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling

4773307 بالتجزئة- بيع األسمدة الكيماوية  Retail sale of chemical fertilizers إصدار رخصة

ي والبيئة لتوثيق العمليات 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to document operations

4773307 بالتجزئة- بيع األسمدة الكيماوية  Retail sale of chemical fertilizers إصدار رخصة
ي عبواتها األصلية وال يتم فتحها أو اعادة تجزئتها أو إعادة تعبئتها	   

 أن يتم حفظ وتخزين األسمدة فن

That the fertilizers are kept and stored in their original packages and are not opened, re-divided or repacked

4773308 بالتجزئة- بيع االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية  Retail sale of organic fertilizers and agricultural conditioners إصدار رخصة

 

ي والبيئة	    
ي وزارة التغير المناىحن

 أن تكون األسمدة مسجلة فن

The fertilizers should be registered with the Ministry of Climate Change and Environment

4773308 بالتجزئة- بيع االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية  Retail sale of organic fertilizers and agricultural conditioners إصدار رخصة أن تكون مخازن األسمدة التابعة للمحل مظللة وجيدة التهوية ومجهزة بأجهزة المعالجة المطلوبة للتشب أو االنسكاب The  fertilizer stores shall be shaded, well ventilated, and equipped with treatment devices required for leakage or spillage.

4773308 بالتجزئة- بيع االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية  Retail sale of organic fertilizers and agricultural conditioners إصدار رخصة

 

اء والبيع والتداول	     .االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر

Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling

#Public



4773308 بالتجزئة- بيع االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية  Retail sale of organic fertilizers and agricultural conditioners إصدار رخصة

ي والبيئة لتوثيق العمليات
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to document operations

4773308 بالتجزئة- بيع االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية  Retail sale of organic fertilizers and agricultural conditioners إصدار رخصة
ي عبواتها األصلية وال يتم فتحها أو اعادة تجزئتها أو إعادة تعبئتها	   

 أن يتم حفظ وتخزين األسمدة فن

That the fertilizers are kept and stored in their original packages and are not opened, re-divided or repacked

4773309 بالتجزئة- بيع مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية  Retail sale of agricultural and veterinary pesticides إصدار رخصة

 

ي والبيئة	    
ي وزارة التغير المناىحن

 أن تكون المبيدات مسجلة فن

The fertilizers should be registered with the Ministry of Climate Change and Environment

4773309 بالتجزئة- بيع مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية  Retail sale of agricultural and veterinary pesticides إصدار رخصة
 أن تكون مخازن المبيدات التابعة للمحل مظللة وجيدة التهوية ومجهزة بأجهزة المعالجة المطلوبة للتشب أو االنسكاب	   

The  fertilizer stores shall be shaded, well ventilated, and equipped with treatment devices required for leakage or spillage.

4773309 بالتجزئة- بيع مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية  Retail sale of agricultural and veterinary pesticides إصدار رخصة

 

اء والبيع والتداول	     .االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر

Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling

4773309 بالتجزئة- بيع مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية  Retail sale of agricultural and veterinary pesticides إصدار رخصة

ي والبيئة لتوثيق العمليات 
  توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to document operations

4773309 بالتجزئة- بيع مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية  Retail sale of agricultural and veterinary pesticides إصدار رخصة
ي عبواتها األصلية وال يتم فتحها أو اعادة تجزئتها أو إعادة تعبئتها	   

 أن يتم حفظ وتخزين األسمدة فن

That the fertilizers are kept and stored in their original packages and are not opened, re-divided or repacked

4773306 بالتجزئة– بيع البذور والتقاوى    Retail sale of Seeds إصدار رخصة
ي
ي عبوات سليمة ومتجانسة،ويجب أن يدون بكل وضوح عىل كل عبوة البيانات الالزمة كاسم المنتج أو التاجر ونوع المحصول وصنفه والعبوة ووزنها الصافن

.أن تكون البذور معبأة فن

The seeds should be packed in sound and homogeneous packages, and the necessary data should be clearly written on each package such as the name of the 

producer or trader, the type and variety of the crop, the package and its net weight.

4773306 بالتجزئة– بيع البذور والتقاوى    Retail sale of Seeds إصدار رخصة اء والبيع والتداول	    .االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling

4773306 بالتجزئة– بيع البذور والتقاوى    Retail sale of Seeds إصدار رخصة

 

.أن ال يتم تداول أو بيع البذور والتقاوي المحظورة	   

Prohibited seeds shall not be handled or sold.

4773302 بالتجزئة- بيع الزهور و النباتات الطبيعية  Retail sale of flowers and natural plants إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	  أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

4773302 بالتجزئة- بيع الزهور و النباتات الطبيعية  Retail sale of flowers and natural plants إصدار رخصة

 

 من الطرق 2 أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

4773302 بالتجزئة- بيع الزهور و النباتات الطبيعية  Retail sale of flowers and natural plants إصدار رخصة
ي المزرعة وتوثيقها 

ي تتم فن
ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 

 Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

services that take place on the farm

4773302 بالتجزئة- بيع الزهور و النباتات الطبيعية  Retail sale of flowers and natural plants إصدار رخصة
 توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة 

Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

4773302 بالتجزئة- بيع الزهور و النباتات الطبيعية  Retail sale of flowers and natural plants إصدار رخصة

توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه   Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

4620106 بالجملة- تجارة شتالت وفسائل النخيل    Wholesale of palm seedlings trading إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	  أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

4620106 بالجملة- تجارة شتالت وفسائل النخيل    Wholesale of palm seedlings trading إصدار رخصة

 

 من الطرق 2 أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

4620106 بالجملة- تجارة شتالت وفسائل النخيل    Wholesale of palm seedlings trading إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
   توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

4620106 بالجملة- تجارة شتالت وفسائل النخيل    Wholesale of palm seedlings trading إصدار رخصة
 توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة 

Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

4620106 بالجملة- تجارة شتالت وفسائل النخيل    Wholesale of palm seedlings trading إصدار رخصة

توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه   Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

4620102 بالجملة- تجارة الزهور ونباتات الزينة  Wholesale of flowers and ornamental plants إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	  أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

4620102 بالجملة- تجارة الزهور ونباتات الزينة  Wholesale of flowers and ornamental plants إصدار رخصة

 

 من الطرق2 أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

4620102 بالجملة- تجارة الزهور ونباتات الزينة  Wholesale of flowers and ornamental plants إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

4620102 بالجملة- تجارة الزهور ونباتات الزينة  Wholesale of flowers and ornamental plants إصدار رخصة توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

4620102 بالجملة- تجارة الزهور ونباتات الزينة  Wholesale of flowers and ornamental plants إصدار رخصة

 توفير مكتب لحفظ السجالت يدون  به جميع العمليات الزراعية عىل أن تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي ودورة 

مياه  Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

4669204 بالجملة- تجارة مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية    Wholesale of agricultural and veterinary pesticides trading إصدار رخصة

 

ي والبيئة	    
ي وزارة التغير المناىحن

أن تكون المبيدات مسجلة فن

The pesticides should be registered with the Ministry of Climate Change and Environment

4669204 بالجملة- تجارة مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية    Wholesale of agricultural and veterinary pesticides trading إصدار رخصة
 .أن تكون مخازن المبيدات التابعة للمحل مظللة وجيدة التهوية ومجهزة بأجهزة األمان المطلوبة	   

The   pesticide stores shall be shaded, well ventilated, and equipped with the required safety devices.

4669204 بالجملة- تجارة مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية    Wholesale of agricultural and veterinary pesticides trading إصدار رخصة

 

اء والبيع والتداول	     .االحتفاظ بسجالت وفواتير الشر

Maintaining records and invoices of purchase, sale and handling.

4669204 بالجملة- تجارة مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية    Wholesale of agricultural and veterinary pesticides trading إصدار رخصة

ي والبيئة لتوثيق العمليات
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to document operations

4669204 بالجملة- تجارة مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية    Wholesale of agricultural and veterinary pesticides trading إصدار رخصة
ي عبواتها األصلية وال يتم فتحها أو اعادة تجزئتها أو إعادة تعبئتها	   

 أن يتم حفظ وتخزين المبيدات فن

Pesticides should be kept and stored in their original packaging and not opened, re-divided or repacked

0122002 الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه Advanced cultivation of palms and fruits إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0122002 الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه Advanced cultivation of palms and fruits إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0122002 الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه Advanced cultivation of palms and fruits إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي  

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0122002 الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه Advanced cultivation of palms and fruits إصدار رخصة
ي المزرعة وتوثيقها 

ي تتم فن
ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 

 Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

services that take place on the farm

0122002 الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه Advanced cultivation of palms and fruits إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0123002 الزراعة المتطورة للحمضيات Advanced  Cultivation of Citrus إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن غير  (األسمدة والمبيدات)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

منفذة للسوائل Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0123002 الزراعة المتطورة للحمضيات Advanced  Cultivation of Citrus إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن .شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0123002 الزراعة المتطورة للحمضيات Advanced  Cultivation of Citrus إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي  

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0123002 الزراعة المتطورة للحمضيات Advanced  Cultivation of Citrus إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0123002 الزراعة المتطورة للحمضيات Advanced  Cultivation of Citrus إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0116001 زراعة محاصيل األلياف Cultivation of fiber crops إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور) توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

#Public



0116001 زراعة محاصيل األلياف Cultivation of fiber crops إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0116001 زراعة محاصيل األلياف Cultivation of fiber crops إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0116001 زراعة محاصيل األلياف Cultivation of fiber crops إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0116001 زراعة محاصيل األلياف Cultivation of fiber crops إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0113002 زراعة الخضن الحاملة للثمار Cultivation of fruit bearing vegetables إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0113002 زراعة الخضن الحاملة للثمار Cultivation of fruit bearing vegetables إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن .شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0113002 زراعة الخضن الحاملة للثمار Cultivation of fruit bearing vegetables إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0113002 زراعة الخضن الحاملة للثمار Cultivation of fruit bearing vegetables إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0113002 زراعة الخضن الحاملة للثمار Cultivation of fruit bearing vegetables إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0113005 وات والبطيخيات والجذور والدرنات الزراعة المتطورة للخضن Advanced cultivation of vegetables, melons, roots and tubers إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0113005 وات والبطيخيات والجذور والدرنات الزراعة المتطورة للخضن Advanced cultivation of vegetables, melons, roots and tubers إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0113005 وات والبطيخيات والجذور والدرنات الزراعة المتطورة للخضن Advanced cultivation of vegetables, melons, roots and tubers إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0113005 وات والبطيخيات والجذور والدرنات الزراعة المتطورة للخضن Advanced cultivation of vegetables, melons, roots and tubers إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0113005 وات والبطيخيات والجذور والدرنات الزراعة المتطورة للخضن Advanced cultivation of vegetables, melons, roots and tubers إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0119002 زراعة األعالف  Cultivation of fodder إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0119002 زراعة األعالف  Cultivation of fodder إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0119002 زراعة األعالف  Cultivation of fodder إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0119002 زراعة األعالف  Cultivation of fodder إصدار رخصة
ي المزرعة وتوثيقها 

ي تتم فن
ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 

 Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

services that take place on the farm

0119002 زراعة األعالف  Cultivation of fodder إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0127001 ن زراعة الير  Cultivation of coffee إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0127001 ن زراعة الير  Cultivation of coffee إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0127001 ن زراعة الير  Cultivation of coffee إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0127001 ن زراعة الير  Cultivation of coffee إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0127001 ن زراعة الير  Cultivation of coffee إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0127002 زراعة الشاي  Cultivation of tea إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0127002 زراعة الشاي  Cultivation of tea إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن .شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0127002 زراعة الشاي  Cultivation of tea إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0127002 زراعة الشاي  Cultivation of tea إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0127002 زراعة الشاي  Cultivation of tea إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0163001 خدمات ما بعد الحصاد لإلنتاج الزراعي Post-harvest services for agricultural production إصدار رخصة
يد أو تخزين أو تغليف وتعبئة وترحيل المنتجات الزراعية النباتية حسب نوعها     اتباع الممارسات السليمة عند فرز أو تير

Following proper practices when sorting, refrigerating, storing, packaging, packing and transporting agricultural plant products according to their type

0163001 خدمات ما بعد الحصاد لإلنتاج الزراعي Post-harvest services for agricultural production إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0163001 خدمات ما بعد الحصاد لإلنتاج الزراعي Post-harvest services for agricultural production إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

#Public



119003 الزارعة المتطورة للمحاصيل األخرى غير الدائمة Advanced cultivation of other non-permanent crops إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

119003 الزارعة المتطورة للمحاصيل األخرى غير الدائمة Advanced cultivation of other non-permanent crops إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

119003 الزارعة المتطورة للمحاصيل األخرى غير الدائمة Advanced cultivation of other non-permanent crops إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

119003 الزارعة المتطورة للمحاصيل األخرى غير الدائمة Advanced cultivation of other non-permanent crops إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

119003 الزارعة المتطورة للمحاصيل األخرى غير الدائمة Advanced cultivation of other non-permanent crops إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0127003 وبات الزراعة المتطورة  لمحاصيل المشر Advanced cultivation of beverage crops إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0127003 وبات الزراعة المتطورة  لمحاصيل المشر Advanced cultivation of beverage crops إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0127003 وبات الزراعة المتطورة  لمحاصيل المشر Advanced cultivation of beverage crops إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0127003 وبات الزراعة المتطورة  لمحاصيل المشر Advanced cultivation of beverage crops إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها 
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
    توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0127003 وبات الزراعة المتطورة  لمحاصيل المشر Advanced cultivation of beverage crops إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0128102 الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل Advanced cultivation of spice crops إصدار رخصة
وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور)توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر

مستوفن

غير منفذة للسوائل

Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

0128102 الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل Advanced cultivation of spice crops إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

0128102 الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل Advanced cultivation of spice crops إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

0128102 الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل Advanced cultivation of spice crops إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها  
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
 توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

0128102 الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل Advanced cultivation of spice crops إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعون السامة للقوارض، نظافة : توثيق كافة العمليات الزراعية الت  ن الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، تدريب العاملير

وصيانة بيوت التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

0130005 إدارة و تشغيل المشاتل الزراعية Management and operation of agricultural nurseries إصدار رخصة
ية المراد زراعتها سليمة وخالية من اآلفات واألمراض	  أن تكون البذور والتقاوي واألشتال واألجزاء الخضن

 The seeds, saplings, seedlings and vegetative parts to be planted shall be healthy and free from pests and diseases

0130005 إدارة و تشغيل المشاتل الزراعية Management and operation of agricultural nurseries إصدار رخصة

 

 من الطرق 2 أال تقل مساحة المشتل عن 
ً
 دونم ويكون قريبا

The area of the nursery should not be less than 2 donums and be close to roads

0130005 إدارة و تشغيل المشاتل الزراعية Management and operation of agricultural nurseries إصدار رخصة
ي المزرعة وتوثيقها 

ي تتم فن
ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 

 Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

services that take place on the farm

0130005 إدارة و تشغيل المشاتل الزراعية Management and operation of agricultural nurseries إصدار رخصة
 توفير مصدر دائم للمياه ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة 

Provide a permanent source of water and prevent Use of of  untreated sewage 

0130005 إدارة و تشغيل المشاتل الزراعية Management and operation of agricultural nurseries إصدار رخصة

توفير مكتب لحفظ السجالت يدون به أنواع وأصناف األشتال المختلفة وخاصة األصول والطعوم وطرق إجراء الطعوم ومصادرها وتواري    خ الزراعة والتطعيم وكيفية إجراء العمليات الزراعية عىل أن 

 عن توفير دورة مياه 
ً
، فضال تحفظ هذه السجالت لمدة ال تقل عن خمس سنوات، باإلضافة إل توفير مخزن لتخزين مدخالت اإلنتاج الزراعي Provide an office for keeping records in which all agricultural operations are recorded, provided that these records are kept for a period of no less than five 

years, in addition to providing a storeroom for storing agricultural production inputs and a toilet

0161004 إدارة و تشغيل المزارع Farm management and operation إصدار رخصة
ي والبيئة، وتوفير مكتب لإلدارة وحفظ السجالت

توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment, and providing an office for management and record keeping

130006 إكثار النباتات باإلستنبات الحيوي Propagation of plants by bio-culture إصدار رخصة وط من حيث التهوية واإلضاءة وتناسب مساحة المخزن مع حجم المواد المخزنة، عىل أن تكون أرضية المخزن  (األسمدة والمبيدات والبذور) توفير مخزن لتخزين المدخالت الزراعية  ي للشر
مستوفن

غير منفذة للسوائل  Provide a store for storage of  agricultural inputs (fertilizers, pesticides and seeds) that meets the conditions in terms of ventilation and lighting and that the 

area of the store is proportional to the volume of the stored materials, provided that the floor of the store is impermeable to liquids        

130006 إكثار النباتات باإلستنبات الحيوي Propagation of plants by bio-culture إصدار رخصة

اء ي والبيئة والمرخصة لدى الهيئة واإلحتفاظ بفواتير الشر
اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها من قبل وزارة التغير المناىحن . شر

 Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from establishments authorized by the Ministry Of Climate Change and Environment and licensed by the 

Authority, and keeping purchase invoices.

 

"

130006 إكثار النباتات باإلستنبات الحيوي Propagation of plants by bio-culture إصدار رخصة

مع صيانة شبكة الري بشكل دوري، ويمنع استخدام مياه الضف الصحي غير المعالجة (الغمر)استخدام أنظمة الري الحديثة، ويحظر نظام الري السطحي 

Use of of modern irrigation systems, and the surface irrigation system (flooding) with periodic maintenance of the irrigation network , it is prohibited to  use  

untreated sewage       

130006 إكثار النباتات باإلستنبات الحيوي Propagation of plants by bio-culture إصدار رخصة

ي المزرعة وتوثيقها  
ي تتم فن

ي والبيئة للقيام بكافة العمليات والخدمات الزراعية الت 
  توفير مهندس زراعي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing an agricultural engineer licensed by the Ministry of Climate Change and Environment to carry out and document all agricultural operations and 

services that take place on the farm

130006 إكثار النباتات باإلستنبات الحيوي Propagation of plants by bio-culture إصدار رخصة
ي المزرعة، مثل

ي تتم فن
الخدمات الزراعية، التسويق، النظافة الدورية للمرافق، عمليات مراقبة المصائد، محطات الطعوم السامة للقوارض، نظافة وصيانة بيوت : توثيق كافة العمليات الزراعية الت 

التعبئة

Documenting all agricultural operations that take place on the farm, such as: agricultural services, marketing, periodic cleaning of facilities, monitoring 

operations of traps, stations of poisonous bait for rodents, cleaning and maintenance of packing houses

111101.1
ن- زراعة القمح   صغار المنتجير

Wheat Cultivation - small producers
Wheat Cultivation - small producers إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

111101.1
ن- زراعة القمح   صغار المنتجير

Wheat Cultivation - small producers
Wheat Cultivation - small producers إصدار رخصة To select and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة

111101.1
ن- زراعة القمح   صغار المنتجير

Wheat Cultivation - small producers
Wheat Cultivation - small producers إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

111101.1
ن- زراعة القمح   صغار المنتجير

Wheat Cultivation - small producers
Wheat Cultivation - small producers إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

111101.1
ن- زراعة القمح   صغار المنتجير

Wheat Cultivation - small producers
Wheat Cultivation - small producers إصدار رخصة

أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water       for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, 

wetting the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

111102.1
	 ن- زراعة الذرة  صغار المنتجير

	Corn Cultivation- small producers
 Corn Cultivation- small producers  إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

111102.1
	 ن- زراعة الذرة  صغار المنتجير

	Corn Cultivation- small producers
 Corn Cultivation- small producers  إصدار رخصة

أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة To select and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers

111102.1
	 ن- زراعة الذرة  صغار المنتجير

	Corn Cultivation- small producers
 Corn Cultivation- small producers  إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

111102.1
	 ن- زراعة الذرة  صغار المنتجير

	Corn Cultivation- small producers
 Corn Cultivation- small producers  إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Goodoperational practices shall be followed        in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

111102.1
	 ن- زراعة الذرة  صغار المنتجير

	Corn Cultivation- small producers
 Corn Cultivation- small producers  إصدار رخصة

أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water       for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, 

wetting the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

111103.1 	 ن- زراعة الشعير  صغار المنتجير 	Barley Cultivation - small producers
 

 Barley Cultivation - small producers  
إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

#Public



111103.1 	 ن- زراعة الشعير  صغار المنتجير 	Barley Cultivation - small producers
 

 Barley Cultivation - small producers  
إصدار رخصة

To select and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة

111103.1 	 ن- زراعة الشعير  صغار المنتجير 	Barley Cultivation - small producers
 

 Barley Cultivation - small producers  
إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

111103.1 	 ن- زراعة الشعير  صغار المنتجير 	Barley Cultivation - small producers
 

 Barley Cultivation - small producers  
إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

111103.1 	 ن- زراعة الشعير  صغار المنتجير 	Barley Cultivation - small producers
 

 Barley Cultivation - small producers  
إصدار رخصة أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water       for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, 

wetting the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

111201.1 	 ن- زراعة الخضن البقولية  صغار المنتجير 	Growing Of Vegetables Crops - small producers  Growing Of Vegetables Crops - small producers  إصدار رخصة
	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

111201.1 	 ن- زراعة الخضن البقولية  صغار المنتجير 	Growing Of Vegetables Crops - small producers  Growing Of Vegetables Crops - small producers  إصدار رخصة
To select and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة 

111201.1 	 ن- زراعة الخضن البقولية  صغار المنتجير 	Growing Of Vegetables Crops - small producers  Growing Of Vegetables Crops - small producers  إصدار رخصة
ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

111201.1 	 ن- زراعة الخضن البقولية  صغار المنتجير 	Growing Of Vegetables Crops - small producers  Growing Of Vegetables Crops - small producers  إصدار رخصة
ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد

  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

111201.1 	 ن- زراعة الخضن البقولية  صغار المنتجير 	Growing Of Vegetables Crops - small producers  Growing Of Vegetables Crops - small producers  إصدار رخصة
أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water  for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

111901.1
	 ن- زراعة البذور الزيتية  صغار المنتجير

	Growing Of Oil Seeds - small producers
 Growing Of Oil Seeds - small producers  إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

111901.1
	 ن- زراعة البذور الزيتية  صغار المنتجير

	Growing Of Oil Seeds - small producers
 Growing Of Oil Seeds - small producers  إصدار رخصة

To select and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة 

111901.1
	 ن- زراعة البذور الزيتية  صغار المنتجير

	Growing Of Oil Seeds - small producers
 Growing Of Oil Seeds - small producers  إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

111901.1
	 ن- زراعة البذور الزيتية  صغار المنتجير

	Growing Of Oil Seeds - small producers
 Growing Of Oil Seeds - small producers  إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Goodoperational practices shall be followed        in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

111901.1
	 ن- زراعة البذور الزيتية  صغار المنتجير

	Growing Of Oil Seeds - small producers
 Growing Of Oil Seeds - small producers  إصدار رخصة

أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

111902.1
	 وات  ن- زراعة الخضن صغار المنتجير

	Vegetables Cultivation - small producers

 

 Vegetables Cultivation - small producers  
إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

111902.1
	 وات  ن- زراعة الخضن صغار المنتجير

	Vegetables Cultivation - small producers

 

 Vegetables Cultivation - small producers  
إصدار رخصة

أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة To select and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers

111902.1
	 وات  ن- زراعة الخضن صغار المنتجير

	Vegetables Cultivation - small producers

 

 Vegetables Cultivation - small producers  
إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

111902.1
	 وات  ن- زراعة الخضن صغار المنتجير

	Vegetables Cultivation - small producers

 

 Vegetables Cultivation - small producers  
إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

111902.1
	 وات  ن- زراعة الخضن صغار المنتجير

	Vegetables Cultivation - small producers

 

 Vegetables Cultivation - small producers  
إصدار رخصة أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

113003.1

	 ن- زراعة الجذور والدرنات  صغار المنتجير

	Growing Of Roots And

 Tubers - small producers

Growing Of Roots And

 Tubers - small producers
إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

113003.1

	 ن- زراعة الجذور والدرنات  صغار المنتجير

	Growing Of Roots And

 Tubers - small producers

Growing Of Roots And

 Tubers - small producers
إصدار رخصة

أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة To select and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers

113003.1

	 ن- زراعة الجذور والدرنات  صغار المنتجير

	Growing Of Roots And

 Tubers - small producers

Tubers

 Tubers - small producers
إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

113003.1

	 ن- زراعة الجذور والدرنات  صغار المنتجير

	Growing Of Roots And

 Tubers - small producers

Growing Of Roots And

 Tubers - small producers
إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed  in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

113003.1

	 ن- زراعة الجذور والدرنات  صغار المنتجير

	Growing Of Roots And

 Tubers - small producers

Growing Of Roots And

 Tubers - small producers
إصدار رخصة أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

113004.1
	 ن- زراعة البطيخيات  صغار المنتجير

	Growing Of Melons - small producers

 

 Growing Of Melons - small producers  
إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

113004.1
	 ن- زراعة البطيخيات  صغار المنتجير

	Growing Of Melons - small producers

 

 Growing Of Melons - small producers  
إصدار رخصة

To select and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة 

113004.1
	 ن- زراعة البطيخيات  صغار المنتجير

	Growing Of Melons - small producers

 

 Growing Of Melons - small producers  
إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

113004.1
	 ن- زراعة البطيخيات  صغار المنتجير

	Growing Of Melons - small producers

 

 Growing Of Melons - small producers  
إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

113004.1
	 ن- زراعة البطيخيات  صغار المنتجير

	Growing Of Melons - small producers

 

 Growing Of Melons - small producers  
إصدار رخصة أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water  for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

119001.1
	 اعم  ن- زراعة األزهار و الير صغار المنتجير

	Flowers And Buds Cultivation -  small producers-
 Flowers And Buds Cultivation -  small producers  إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

119001.1
	 اعم  ن- زراعة األزهار و الير صغار المنتجير

	Flowers And Buds Cultivation -  small producers-
 Flowers And Buds Cultivation -  small producers  إصدار رخصة

ن بالمزارع  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers.

119001.1
	 اعم  ن- زراعة األزهار و الير صغار المنتجير

	Flowers And Buds Cultivation -  small producers-
 Flowers And Buds Cultivation -  small producers  إصدار رخصة ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات   ي والبيئة والمرخصة من قبل الهيئة والتقيد بفي 

اء المبيدات واألسمدة والبذور من المنشآت المضح لها لدى وزارة التغير المناىحن  شر

ي المزرعة
.الزراعية مع االحتفاظ بسجالت العمليات الزراعية فن

Purchasing pesticides, fertilizers and seeds from facilities authorized by the Ministry of Climate Change and Environment and licensed by the Commission, and 

adherence to safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural products, while maintaining records of agricultural operations on 

the farm.

119001.1
	 اعم  ن- زراعة األزهار و الير صغار المنتجير

	Flowers And Buds Cultivation -  small producers-
 Flowers And Buds Cultivation -  small producers  إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

119001.1
	 اعم  ن- زراعة األزهار و الير صغار المنتجير

	Flowers And Buds Cultivation -  small producers-
 Flowers And Buds Cultivation -  small producers  إصدار رخصة

أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

122001.1
	 ن- زراعة النخيل  صغار المنتجير

	Palm Cultivation - small producers
Palm Cultivation - small producers إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

122001.1
	 ن- زراعة النخيل  صغار المنتجير

	Palm Cultivation - small producers
Palm Cultivation - small producers إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

122001.1
	 ن- زراعة النخيل  صغار المنتجير

	Palm Cultivation - small producers
Palm Cultivation - small producers إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

122001.1
	 ن- زراعة النخيل  صغار المنتجير

	Palm Cultivation - small producers
Palm Cultivation - small producers إصدار رخصة

أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

123001.1

	 ن- زراعة الفواكه والحمضيات  صغار المنتجير 	

Fruits and Citrus Cultivation 

- small producers

Fruits and Citrus Cultivation - small producers  إصدار رخصة
	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

123001.1

	 ن- زراعة الفواكه والحمضيات  صغار المنتجير 	

Fruits and Citrus Cultivation 

- small producers

Fruits and Citrus Cultivation - small producers  إصدار رخصة
To choose and apply the type and quantities of pesticides and fertilizers أن يتم اختيار وتطبيق نوع وكميات المبيدات واألسمدة 

#Public



123001.1

	 ن- زراعة الفواكه والحمضيات  صغار المنتجير 	

Fruits and Citrus Cultivation 

- small producers

Fruits and Citrus Cultivation - small producers  إصدار رخصة
ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

123001.1

	 ن- زراعة الفواكه والحمضيات  صغار المنتجير 	

Fruits and Citrus Cultivation 

- small producers

Fruits and Citrus Cultivation - small producers  إصدار رخصة
ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد

  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

123001.1

	 ن- زراعة الفواكه والحمضيات  صغار المنتجير 	

Fruits and Citrus Cultivation 

- small producers

Fruits and Citrus Cultivation - small producers  إصدار رخصة أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

125001.1

	 ن- زراعة الجوزيات  صغار المنتجير

	The cultivation of nuts - small producers

 The cultivation of nuts - small producers إصدار رخصة
	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

125001.1

	 ن- زراعة الجوزيات  صغار المنتجير

	The cultivation of nuts - small producers

 The cultivation of nuts - small producers إصدار رخصة
ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير To provide safety and prevention tools for farm workers.

125001.1

	 ن- زراعة الجوزيات  صغار المنتجير

	The cultivation of nuts - small producers

 The cultivation of nuts - small producers إصدار رخصة
ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد

  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

125001.1

	 ن- زراعة الجوزيات  صغار المنتجير

	The cultivation of nuts - small producers

 The cultivation of nuts - small producers إصدار رخصة أن يتم استخدام المياه الصالحة  للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات 

.المياه الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

125002.1

	 ن- زراعة بذور الفواكه  صغار المنتجير

	Growing Of Fruit Seeds - small producers

 Growing Of Fruit Seeds - small producers  إصدار رخصة
	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

125002.1

	 ن- زراعة بذور الفواكه  صغار المنتجير

	Growing Of Fruit Seeds - small producers

 Growing Of Fruit Seeds - small producers  إصدار رخصة
ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

125002.1

	 ن- زراعة بذور الفواكه  صغار المنتجير

	Growing Of Fruit Seeds - small producers

 Growing Of Fruit Seeds - small producers  إصدار رخصة
ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد

  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

125002.1

	 ن- زراعة بذور الفواكه  صغار المنتجير

	Growing Of Fruit Seeds - small producers

 Growing Of Fruit Seeds - small producers  إصدار رخصة ب للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج ب الماء، ويجب أن تكون تلك D617:D643أن يتم استخدام المياه الصالحة للشر

ب للزراعة .المياه بمواصفات المياه الصالحة للشر

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

128101.1
	 ي تستخرج منها التوابل 

ن- زراعة المحاصيل الت  صغار المنتجير 	

Crops Cultivation From Which Spices Are Extracted - small producers

 

 

Crops Cultivation From Which Spices Are Extracted - small producers 
إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

128101.1
	 ي تستخرج منها التوابل 

ن- زراعة المحاصيل الت  صغار المنتجير 	

Crops Cultivation From Which Spices Are Extracted - small producers

 

 

Crops Cultivation From Which Spices Are Extracted - small producers 
إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

128101.1
	 ي تستخرج منها التوابل 

ن- زراعة المحاصيل الت  صغار المنتجير 	

Crops Cultivation From Which Spices Are Extracted - small producers

 

 

Crops Cultivation From Which Spices Are Extracted - small producers 
إصدار رخصة

ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد
  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

128101.1
	 ي تستخرج منها التوابل 

ن- زراعة المحاصيل الت  صغار المنتجير 	

Crops Cultivation From Which Spices Are Extracted - small producers

 

 

Crops Cultivation From Which Spices Are Extracted - small producers 
إصدار رخصة

أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

128902.1

	 ن- زراعة المحاصيل العطرية   صغار المنتجير 	

Growing Of Aromatic

 Crops - small producers

Growing Of Aromatic Crops - small producers
إصدار رخصة

	 وبما يشمل خلوها من اآلفات واألمراض ومسبباتها (البذور والتقاوي والدرنات واألبصال والكرومات والرايزومات والجذور والعقل والسيقان)أن تتم زراعة األشتال ومواد اإلكثار األخرى مثل  .

That seedlings and other propagating materials such as (seeds,  tubers, bulbs, vines, rhizomes, roots, cuttings and stems) are cultivated, including that they 

are free from pests, diseases and their causes.

128902.1

	 ن- زراعة المحاصيل العطرية   صغار المنتجير 	

Growing Of Aromatic

 Crops - small producers

Growing Of Aromatic Crops - small producers
إصدار رخصة

ات األمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية ن بالمزارع  مع التقيد بفي  . أن يتم توفير أدوات السالمة والوقاية للعاملير

To provide safety and prevention tools for farm workers, while adhering to the safety periods for pesticides used on the farm before harvesting agricultural 

products.

128902.1

	 ن- زراعة المحاصيل العطرية   صغار المنتجير 	

Growing Of Aromatic

 Crops - small producers

Growing Of Aromatic Crops - small producers
إصدار رخصة ي مكافحة اآلفات الزراعية وعند استخدام المبيدات مثل المعايرة الصحيحة لمعدات رش المبيدات والتخلص السليم من العبوات والكميات المتبقية بعد

  أن يتم إتباع الممارسات التشغيلية الجيدة فن

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو مجهولة المصدر
.الرش، وعدم استخدام أي مبيدات محظورة أو غير مسجلة فن

 Good operational practices shall be followed in the control of agricultural pests and when using pesticides, such as correct calibration of pesticide spraying 

equipment, proper disposal of packages and quantities remaining after spraying, and not to use any pesticides banned or not registered in theUseor of 

unknown origin.

128902.1

	 ن- زراعة المحاصيل العطرية   صغار المنتجير 	

Growing Of Aromatic

 Crops - small producers

Growing Of Aromatic Crops - small producers
إصدار رخصة أن يتم استخدام المياه الصالحة للزراعة لمعاملة المنتجات الزراعية ألي غرض كغسل المنتج، تنظيف بعض أجزاء المنتج بالماء، ترطيب المنتج بالماء، ويجب أن تكون تلك المياه بمواصفات المياه 

.الصالحة للزراعة

Use of potable water for agricultural products process for   any purpose such as washing the product, cleaning some parts of the product with water, wetting 

the product with water, and that water must be according to the specifications of arpotableble water.

0149006 تربية النحل Beekeeping إصدار رخصة ي تثبت ذلك
.الحصول عىل النحل من مصدر موثوق أو منشأة مختصة مع توفير المستندات الت  Obtaining bees from a trusted source or a specialized facility, with documents proving that.

0149006 تربية النحل Beekeeping إصدار رخصة
 لمكافحة اآلفات، وأن تكون خالية من 

ً
ي تم رشها حديثا

ي المراعي النحلية الت 
عدم استخدام مبيدات الطفيليات الخارجية والمضادات الحيوية المعتمدة أثناء موسم اإلنتاج، وعدم وضع الخاليا فن

ات والزواحف وطفيليات النحل الحشر

Not to use approved external parasiticides and antibiotics during the production season, and not to place cells in bee pastures that were newly sprayed to 

control pests, and to be free of insects, reptiles and bee parasites

0149006 تربية النحل Beekeeping إصدار رخصة
ئ  أو االشتباه بإصابة النحل بأي مرض معدي وخاصة األمراض واجبة اإلبالغ  عند حدوث موت مفاىحر

ً
.ابالغ الهيئة فورا Inform the authority immediately when sudden death or suspicion of bee infection with any infectious disease, especially diseases that must be reported.

0149006 تربية النحل Beekeeping إصدار رخصة
ي المراعي التحلية أثناء مواسم اإلنتاج

:يجب التأكد من استيفاء المتطلبات اآلتية فن

ات والزواحف وطفيليات النحل ي والمحميات الحيوانية .أن تكون غنية بمصادر الغذاء من رحيق وحبوب لقاح، أن تكون خالية من الحشر
، أن تكون بعيدة قدر اإلمكان عن منشآت اإلنتاج الحيوانن

ية ي واألبخرة كمستودعات المبيدات الحشر
. الطبيعية ومصادر الروائح الكري  هة، أن تبعد بمسافة آمنة عن المناطق الصناعية والمناطق السكنية المأهولة والمرافق العامة وعن مصادر التلوث الكيمانئ

ي المرع
بية مع المساحة ونوع النباتات واألشجار فن بية، أن يتناسب عدد خاليا الي   من أماكن خاليا الي 

ً
.، توفير مصدر للمياه النظيفة يكون قريبا

 The following requirements must be met in desalinated pastures during production seasons:

To be rich in food sources of nectar and pollen, to be free of insects, reptiles and bee parasites. To be as far as possible from animal production facilities, 

natural animal reserves and sources of unpleasant odors, to be at a safe distance from industrial areas, inhabited residential areas and public facilities, and 

from sources Chemical pollution and fumes as pesticides. Provide a source of clean water close to the places of the breeding cells, that the number of 

breeding cells is proportional to the area and the type of plants and trees in the pasture.

0149006 تربية النحل Beekeeping إصدار رخصة
، التأكد من الضوابط اآلتية ي ي حالة االحتفاظ بالنحل ألكير من موسم إنتاىحر

ن مواسم اإلنتاج لتغذية النحل بغرض الحفظ لموسم أو :فن ات بير توفير المحاليل السكرية أو العسل المنتج خالل الفي 

ن مواسم اإلنتاج وعدم خلطه بعسل  ات بير مواسم إنتاجية أطول،وتوفير مصدر دائم للمياه النظيفة، واستمرار تفقد الخاليا بشكل منتظم للتأكد من صحتها وحيويتها،وفصل العسل المنتج خالل الفي 

ي سابق ي موسم اإلنتاج مع بقية العسل المنتج طوال الموسم خاصة إذا كان النحل قد تم االحتفاظ به بعد موسم إنتاىحر
.الموسم،وعدم خلط العسل الناتج من الفرز األول فن

In the case of keeping bees for more than one production season, ensure the following controls: Providing sugar solutions or honey produced during the 

periods between production seasons to feed the bees for the purpose of preserving for a longer productive season or seasons, providing a permanent source 

of clean water, and constantly checking the cells on a regular basis to ensure their health and vitality And separating the honey produced during the periods 

between the production seasons and not mixing it with the honey of the season, and not mixing the honey produced from the first sorting in the production 

season with the rest of the honey produced throughout the season, especially if the bees were kept after a previous productive season.

149006.1 ن- تربية النحل  صغار المنتجير Beekeeping - small producers إصدار رخصة ي تثبت ذلك
.الحصول عىل النحل من مصدر موثوق أو منشأة مختصة مع توفير المستندات الت  Obtaining bees from a trusted source or a specialized facility, with documents proving that.

149006.1 ن- تربية النحل  صغار المنتجير Beekeeping - small producers إصدار رخصة
 لمكافحة اآلفات، وأن تكون خالية من 

ً
ي تم رشها حديثا

ي المراعي النحلية الت 
عدم استخدام مبيدات الطفيليات الخارجية والمضادات الحيوية المعتمدة أثناء موسم اإلنتاج، وعدم وضع الخاليا فن

ات والزواحف وطفيليات النحل الحشر

Not to use approved external parasiticides and antibiotics during the production season, and not to place cells in bee pastures that were newly sprayed to 

control pests, and to be free of insects, reptiles and bee parasites

149006.1 ن- تربية النحل  صغار المنتجير Beekeeping - small producers إصدار رخصة
ئ  أو االشتباه بإصابة النحل بأي مرض معدي وخاصة األمراض واجبة اإلبالغ  عند حدوث موت مفاىحر

ً
.ابالغ الهيئة فورا Inform the authority immediately when sudden death or suspicion of bee infection with any infectious disease, especially diseases that must be reported.

#Public



149006.1 ن- تربية النحل  صغار المنتجير Beekeeping - small producers إصدار رخصة
ي المراعي التحلية أثناء مواسم اإلنتاج

:يجب التأكد من استيفاء المتطلبات اآلتية فن

ات والزواحف وطفيليات النحل. أن تكون غنية بمصادر الغذاء من رحيق وحبوب لقاح ي والمحميات الحيوانية .، أن تكون خالية من الحشر
، أن تكون بعيدة قدر اإلمكان عن منشآت اإلنتاج الحيوانن

ية ي واألبخرة كمستودعات المبيدات الحشر
. الطبيعية ومصادر الروائح الكري  هة، أن تبعد بمسافة آمنة عن المناطق الصناعية والمناطق السكنية المأهولة والمرافق العامة وعن مصادر التلوث الكيمانئ

ي المرع
بية مع المساحة ونوع النباتات واألشجار فن بية، أن يتناسب عدد خاليا الي   من أماكن خاليا الي 

ً
.، توفير مصدر للمياه النظيفة يكون قريبا

 The following requirements must be met in desalinated pastures during production seasons:

To be rich in food sources of nectar and pollen, to be free of insects, reptiles and bee parasites. To be as far as possible from animal production facilities, 

natural animal reserves and sources of unpleasant odors, to be at a safe distance from industrial areas, inhabited residential areas and public facilities, and 

from sources Chemical pollution and fumes as pesticides. Provide a source of clean water close to the places of the breeding cells, that the number of 

breeding cells is proportional to the area and the type of plants and trees in the pasture.

149006.1 ن- تربية النحل  صغار المنتجير Beekeeping - small producers إصدار رخصة
، التأكد من الضوابط اآلتية ي ي حالة االحتفاظ بالنحل ألكير من موسم إنتاىحر

ن مواسم اإلنتاج لتغذية النحل بغرض الحفظ لموسم أو :فن ات بير توفير المحاليل السكرية أو العسل المنتج خالل الفي 

ن مواسم اإلنتاج وعدم خلطه بعسل  ات بير مواسم إنتاجية أطول،وتوفير مصدر دائم للمياه النظيفة،واستمرار تفقد الخاليا بشكل منتظم للتأكد من صحتها وحيويتها،وفصل العسل المنتج خالل الفي 

ي سابق ي موسم اإلنتاج مع بقية العسل المنتج طوال الموسم خاصة إذا كان النحل قد تم االحتفاظ به بعد موسم إنتاىحر
الموسم،وعدم خلط العسل الناتج من الفرز األول فن

In the case of keeping bees for more than one production season, ensure the following controls: Providing sugar solutions or honey produced during the 

periods between production seasons to feed the bees for the purpose of preserving for a longer productive season or seasons, providing a permanent source 

of clean water, and constantly checking the cells on a regular basis to ensure their health and vitality And separating the honey produced during the periods 

between the production seasons and not mixing it with the honey of the season, and not mixing the honey produced from the first sorting in the production 

season with the rest of the honey produced throughout the season, especially if the bees were kept after a previous productive season.

0146002 إنتاج  البيض Egg production إصدار رخصة ي نفس الوحدة اإلنتاجية
ن نشاطي إنتاج لحوم الدواجن وإنتاج البيض فن .عدم الجمع بير Not to combine the two activities of poultry meat production and egg production in the same production unit.

0146002 إنتاج  البيض Egg production إصدار رخصة
ي الوحدة اإلنتاجية

ن بيوت تربية الدواجن بمسافة كافية عن المرافق األخرى فن بية بشكل يضمن التهوية الجيدة وتحقق متطلبات األمن الحيوي مع الفصل بير تصميم بيوت الي 

Designing the breeding houses in a way that ensures good ventilation and fulfills the requirements of biosecurity, while separating the poultry houses with a 

sufficient distance from other facilities in the production unit.

0146002 إنتاج  البيض Egg production إصدار رخصة
 

ي و البيئة
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

0146002 إنتاج  البيض Egg production إصدار رخصة
بية األرضية بفرشة من مادة مناسبة ومن مصدر موثوق بحيث تؤمن امتصاص فعال للسوائل .تزويد بيوت الي  Providing the earthly breeding houses with a mattress of an appropriate material and from a reliable source to ensure effective absorption of liquids.

0146002 إنتاج  البيض Egg production إصدار رخصة بية ومراحل النمو  للغرض من الي 
ً
ي احتياجاتها الغذائية ووفقا .تغذية الدواجن بأعالف تلتر Feeding poultry with feeds that meets its nutritional needs and according to the purpose of breeding and growth stages.

0146002 إنتاج  البيض Egg production إصدار رخصة
ي درجة حرارة بحيث ال تزيد عن 

 بوسائل للتحكم فن
ً
بية ومزودا  بالكامل عن بيوت الي 

ً
 درجات مئوية وتوفير أدوات لقياس درجات الحرارة 10أن يكون مكان تجميع وفرز وتعبئة البيض منفصال

.والرطوبة

The place for collecting, sorting and packing eggs should be completely separate from the breeding houses and provided with means to control the 

temperature so that it does not exceed 10 degrees Celsius, and to provide tools for measuring temperature and humidity.

0146002 إنتاج  البيض Egg production إصدار رخصة ي وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة للمواصفات المعتمدة الخاصة بالمنتج رقم 
 لما ورد فن

ً
 فرز وختم و تعبئة البيض طبقا

UAE.S GSO 1002 : 2014

UAE.S/GSO 2152 :2011

Sorting, sealing and packing eggs according to what was stated in the Ministry of Industry and Advanced Technology for the approved specifications of 

product No

UAE.S GSO 1002 : 2014

UAE.S/GSO 2152:2011"

0146002 إنتاج  البيض Egg production إصدار رخصة ة  بالبسي 
ً
ة إال بعد معاملة محتوياته حراريا .عدم تداول البيض المتشقق والمكسور القشر Cracked and broken-shell eggs should not be handled unless the contents are heat treated by pasteurization.

146001.1 ن- تربية الطيور الداجنة  صغار المنتجير Poultry Farming - Small Producers إصدار رخصة ي نفس الوحدة اإلنتاجية
ن نشاطي إنتاج لحوم الدواجن وإنتاج البيض فن . عدم الجمع بير Not to combine the two activities of poultry meat production and egg production in the same production unit.

146001.1 ن- تربية الطيور الداجنة  صغار المنتجير Poultry Farming - Small Producers إصدار رخصة .عدم تربية أنواع مختلفة من الطيور الداجنة بالوحدة اإلنتاجية Not breeding different types of poultry in the production unit.

146001.1 ن- تربية الطيور الداجنة  صغار المنتجير Poultry Farming - Small Producers إصدار رخصة بية بشكل يضمن التهوية الجيدة وتوفير مسافة كافية عن المرافق األخرى بما يضمن تحقيق متطلبات األمن الحيوي، مع توفير مكان منفصل لفرز وختم وتعبئة البيض، وبناًء عىل   تصميم بيوت الي 

UAE.S GSO 1002 : 2014المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة 

UAE.S/GSO 2152 :2011

Designing breeding houses in a way that ensures good ventilation and provides a sufficient distance from other facilities to ensure the achievement of 

biosecurity requirements, while providing a separate place for sorting, sealing and packing eggs, and based on the specifications approved by the Ministry of 

Industry and Advanced Technology UAE.S GSO 1002 : 2014

UAE.S/GSO 2152:2011"

146001.1 ن- تربية الطيور الداجنة  صغار المنتجير Poultry Farming - Small Producers إصدار رخصة
 

ي و البيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment.

146001.1 ن- تربية الطيور الداجنة  صغار المنتجير Poultry Farming - Small Producers إصدار رخصة ي والمواد الغريبة واستخدامها 
بية األرضية بفرشة من مادة مناسبة ومن مصدر موثوق بحيث تؤمن امتصا ص فعال للسوائل، مع التأكد من خلو الفرشة من التلوث الجرثومي والكيمانئ  تزويد بيوت الي 

لدورة تربية واحدة

Providing the ground breeding houses with a mattress of an appropriate material and from a reliable source so as to ensure effective absorption of liquids, 

making sure that the litter is free of bacterial and chemical contamination and foreign materials and to use it for one breeding cycle

146001.1 ن- تربية الطيور الداجنة  صغار المنتجير Poultry Farming - Small Producers إصدار رخصة بية ومراحل النمو  للغرض من الي 
ً
ي احتياجاتها الغذائية ووفقا لتر

ُ
. تغذية الدواجن بأعالف ت Feeding poultry with feed that meets its nutritional needs and according to the purpose of breeding and growth stages.

146001.1 ن- تربية الطيور الداجنة  صغار المنتجير Poultry Farming - Small Producers إصدار رخصة ة  بالبسي 
ً
ة إال بعد معاملة محتوياته حراريا . عدم تداول البيض المتشقق والمكسور القشر Cracked and broken-shell eggs should not be handled unless the contents are heat treated by pasteurization.

146001.1 ن- تربية الطيور الداجنة  صغار المنتجير Poultry Farming - Small Producers إصدار رخصة
كة ي األمراض الوبائية والمشي 

 تنفيذ الضوابط الصادرة عن الهيئة فيما يخص تداول منتجات الدواجن من البيض واللحوم أثناء تفسر

Implementation of the controls issued by the authority regarding the circulation of poultry products such as eggs and meat during the outbreak of epidemic 

and common diseases

7500001 مستشقن بيطري Veterinary Hospital إصدار رخصة ن توفير أطباء مرخصير Providing licensed doctors

7500001 مستشقن بيطري Veterinary Hospital إصدار رخصة
 توفير غرفة استقبال، مع توفير غرفة أشعة ومختير وغرفة عمليات، وتوفير مكان لعزل الحيوانات	

Providing a reception room, providing an x-ray room, a laboratory and an operating room, and providing a place to isolate the animals

7500001 مستشقن بيطري Veterinary Hospital إصدار رخصة توفير صناديق مخصصة للنفايات، مع حفظ السجالت Provide dedicated waste bins, with record keeping

7500002 عيادة بيطرية Veterinary Clinic إصدار رخصة ن .توفير أطباء مرخصير Providing licensed doctors

7500002 عيادة بيطرية Veterinary Clinic إصدار رخصة
 توفير غرفة استقبال، مع توفير غرفة عمليات، وتوفير مكان لعزل الحيوانات	

Providing a reception room, providing an operating room, and providing a place to isolate animals

7500002 عيادة بيطرية Veterinary Clinic إصدار رخصة توفير صناديق مخصصة للنفايات، مع حفظ السجالت Provide dedicated waste bins, with record keeping

4772002 صيدلية بيطرية Veterinary Pharmacy إصدار رخصة
.توريد األدوية من وكالء معتمدين داخل الدولة

Supplying medicines from authorized agents inside the country.

4772002 صيدلية بيطرية Veterinary Pharmacy إصدار رخصة
توفير ثالجات لحفظ األدوية والتحصينات، مع توفير خزائن منفصلة لحفظ السموم، وتوفير أرفف للتخزين 

Providing refrigerators to store medicines and immunizations, while providing separate cabinets to keep poisons, and providing shelves for storage

4772002 صيدلية بيطرية Veterinary Pharmacy إصدار رخصة
ي والبيئة	

 طبيب صيدلي مرخص من وزارة التغير المناىحن

Pharmacist licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

4721025 بالتجزئة- بيع االعالف    Retail sale of Fodder إصدار رخصة
أن تكون األعالف نظيفة وبحالة جيدة	

Fodder should be clean and in good condition

4721025 بالتجزئة- بيع االعالف    Retail sale of Fodder إصدار رخصة ي أن تكون المنشأة 
ن االعتبار التدابير واإلجراءات الوقائية وعىل األخص ينبغن  عىل سالمة العلف وصالحيته، بعد األخذ بعير

ً
 عن أي مكان قد يشكل تهديدا

ً
، وبعيدا

ً
أن يكون موقع منشأة العلف مناسبا

ي األفات- بعيدة عن مناطق التلوث
.بعيدة عن مكبات النفايات الصلبة و السائلة، مع توفير سبل التخلص من مخلفات ونفايات العلف- المعرضة لخطر تفسر

The location of the fodder facility should be appropriate, and away from any place that may pose a threat to the safety and suitability of the fodder after 

taking into account the preventive measures and procedures, in particular, the facility should be far from pollution areas - exposed to the risk of pest 

outbreaks - far from solid and liquid waste dumps. With the provision of ways to get rid of waste and fodder waste.

0146001 تربية الدواجن Poultry Farming إصدار رخصة
ي منشأة واحدة، مع عدم تربية أنواع مختلفة من الدواجن بالمنشأة

ن نشاطي إنتاج لحوم الدواجن وإنتاج البيض فن عدم الجمع بير Not to combine the two activities of poultry meat production and egg production in one facility, and not to raise different types of poultry in the facility.

0146001 تربية الدواجن Poultry Farming إصدار رخصة بية بشكل يضمن التهوية الجيدة وعدم انسياب تيار الهواء من بيت ودخوله للبيوت المجاورة، بحيث  ي المنشأة، مع تصميم بيوت الي 
 فصل بيوت تربية الدواجن بمسافة كافية عن المرافق األخرى فن

 تفصل بينها مسافة ال تقل عن 
ً
 مي 500 مي  وتبعد كل وحدة إنتاجية عن الوحدة األخرى مسافة ال تقل عن 20تكون عىل شكل وحدات إنتاجية متباعدة تضم كل مجموعة بيوتا

Separation of poultry houses at a sufficient distance from other facilities in the facility, with the design of breeding houses in a way that ensures good 

ventilation and no air flow from a house and entry to neighboring houses, so that they are in the form of spaced production units. Each production unit has a 

distance of not less than 500 meters from the other unit

0146001 تربية الدواجن Poultry Farming إصدار رخصة
ة بية يضم وسائل التحكم ببيئة البيت وُيستخدم الرتداء وتبديل معدات الوقاية الشخصية وتطهير األحذية قبل الدخول للبيت مباشر . توفير ملحق منفصل ببيوت الي 

Providing a separate annex in the farming homes that includes the means to control the environment of the home and is used for wearing and changing 

personal protective equipment and disinfecting shoes before entering the house directly.

0146001 تربية الدواجن Poultry Farming إصدار رخصة
 

ي و البيئة
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

0146001 تربية الدواجن Poultry Farming إصدار رخصة ي والمواد الغريبة واستخدامها 
بية األرضية بفرشة من مادة مناسبة ومن مصدر موثوق بحيث تؤمن امتصا ص فعال للسوائل، مع التأكد من خلو الفرشة من التلوث الجرثومي والكيمانئ تزويد بيوت الي 

لدورة تربية واحدة

Providing the ground breeding houses with a mattress of an appropriate material and from a reliable source so as to ensure effective absorption of liquids, 

while making sure that the mattress is free of bacterial and chemical contamination and foreign materials and is used for one breeding cycle

0146001 تربية الدواجن Poultry Farming إصدار رخصة بية وطور النمو  للغرض من الي 
ً
ي احتياجاتها الغذائية ووفقا لتر

ُ
. تغذية الدواجن بأعالف ت Feeding poultry with fodder that meets its nutritional needs and according to the purpose of breeding and growth stage.

0146001 تربية الدواجن Poultry Farming إصدار رخصة
ن تستخدم لمرة واحدة ومصنوعة من مواد ال تنقل للبيض أي روائح غير  ي أطباق وكراتير

بية ومزو د بوسائل، مع تعبئة البيض فن ي مكان منفصل بالكامل عن بيوت الي 
 تجميع وفرز وتعبئة البيض فن

مرغوبة

Collecting, sorting and packing the eggs in a place completely separate from the breeding houses and provided with the means, with packing the eggs into 

single-use trays and cartons made of materials that do not transfer any undesirable odors to the eggs.

0146001 تربية الدواجن Poultry Farming إصدار رخصة داد والتتبع . توسيم المنتج برقم المنشأة لضمان فعالية االسي  Labeling the product with the facility number to ensure effective retrieval and tracking.

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة ي سيتم تربيتها
Provide a list of the types of aquatic organisms and their sources that will be reared توفير قائمة بأنواع األحياء المائية ومصادرها الت 

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة بية ي مياه الي 
بية األحياء المائية مع توضيح كيفية التخلص من المياه المستبدلة والراجعة فن توفير مصدر للمياه لي  Providing a source of water for aquaculture, with an explanation of how to dispose of the exchange and return water in the breading water

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة يات واستخدام معدات وأدوات تتوفر فيها المتطلبات اآلتية بية األسماك والقشر  عىل األحياء او منتجاتها، أن تكون معدات وأدوات : توفير أحواض لي 
ً
أن تتوفر وسائل الحماية الالزمة وأال تمثل خطرا

راع أنواع بحرية  ن ي والبيئة لكل نوع عند اسي 
رعة، أن تكون وسائل الصيد المضح بها من وزارة التغير المناىحن ن لصيد األسماك وتجميعها مصنوعة من مواد صحية وآمنة وال تسبب األذى لألحياء المسي 

ابية، وأن تكون  ابية، مع وجود طبقة من مادة تمنع تشب المياه تحيط بكامل جانب األحواض الي  ، مع وجود طبقة من مادة تمنع تشب المياه تحيط بكامل جانب األحواض الي 
ً
يتم صيدها محليا

ي يتم تربيتها
ابية محاطة ومغطاة بمواد تمنع تلوثها وتقلل من تأثير العوامل المناخية عىل األنواع الت 

.األحواض الي 

Provide ponds for raising fish and crustaceans and use equipment and tools that meet the following requirements: The necessary means of protection must 

be available and not pose a danger to the living or their products. Equipment and tools for fishing and collecting fish must be made of healthy and safe 

materials that do not cause harm to the farmed organisms. The authorized means of fishing are From the Ministry of Climate Change and Environment for 

each type when farming marine species that are caught locally, with a layer of waterproofing material surrounding the entire side of the earthen ponds, with a 

layer of waterproofing material surrounding the entire side of the earthen ponds, and the earthen ponds being surrounded and covered with materials It 

prevents its pollution and reduces the impact of climatic factors on the species being raised.

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة يات واستخدام معدات وأدوات تتوفر فيها المتطلبات اآلتية بية األسماك والقشر أن تتالءم أعدادها مع اطالقة اإلنتاجية للوحدة اإلنتاجية والمراحل اإلنتاجية المختلفة، وأن تكون : توفير احواض لي 

مصنوعة من مواد وبطريقة تمنع تشب المياه منها

Providing ponds for raising fish and crustaceans and using equipment and tools that meet the following requirements: Their numbers should be compatible 

with the production release of the production unit and the different production stages, and they should be made of materials and in a way that prevents 

water leakage from them.

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة
ي يتم تربيتها

يات الت  ام بالممارسات ومتطلبات الرفق بالحيوان التالية بشأن أنواع األسماك والقشر ن ي المختص وااللي 
توفير طبيب البيطري أو الفتن

Provide a veterinarian or a specialized technician and abide by the following animal welfare practices and requirements regarding the types of fish and 

crustaceans that are raised

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة
راع أنواع بحرية يتم صيدها محليا ن ي والبيئة عند اسي 

ي تحددها وزارة التغير المناىحن
ام بمواسم الصيد واألحجام الت  ن ي الدولة فقط، وااللي 

رعة والمسموح بها فن ن تربية األنواع المسي 

Breeding farmed species that are permitted in the country only, and adhering to the fishing seasons and sizes determined by the Ministry of Climate Change 

and Environment when breading locally caught marine species.

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة بية	 ي يتم تربيتها ونظام الي 
يات الت   بما يتناسب مع نوع األسماك والقشر

ً
يائية وتصحيح أي خلل فورا ن بية ومكوناتها وخصائصها الكيميائية والفير  الرصد المستمر والمنتظم لجودة وسالمة مياه الي 

ي يتم تربيتها
ك بما يتناسب واألنواع الت  ي األحواض أو الير

المستخدم، مع ضبط معدل انسياب وحركة المياه فن

Continuous and regular monitoring of the quality and safety of breeding water, its components and its chemical and physical properties, and immediately 

correcting any defect in proportion to the type of fish and crustaceans that are being raised and the breeding system used, while adjusting the rate of flow 

and movement of water in ponds or ponds in proportion to the species being raised.

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة
ام بالممارسات والتأكد من توفير المتطلبات اآلتية ن ي المختص لاللي 

ي يتم صيدها أو حصادها : عند نقل اإلصبعيات واألسماك عىل وحدة اإلنتاج التنسيق مع الطبيب أو الفتن
نقل األحياء المائية الت 

ن بشعة باستخدام أدوات تحقق متطلبات الرفق بالحيوان وال تسبب بلوثها بالوحدة اإلنتاجية إل منطقة الحفظ والتجهير

When transferring fingerlings and fish, the production unit must coordinate with the doctor or the technician concerned to adhere to the practices and ensure 

that the following requirements are met: Transferring the aquatic organisms that are caught or harvested in the production unit to the conservation and 

processing area quickly using tools that meet the requirements of animal welfare and do not cause their pollution

0321003 تربية األحياء المائية عىل اليابسة aquaculture on land إصدار رخصة ي حال تربية أمهات األسماك وإنتاج اإلصبعيات يجب توفير المتطلبات اآلتية
بية واإلنتاج، : فن  عن منطقة الي 

ً
ي منطقة منفصلة تماما

بية والمعدات واألدوات الخاصة بالمفقس فن أن تكون أحواض الي 

بية واإلنتاج،  أن يكون   عن أنظمة المعالجة ألحواض الي 
ً
ي من العوامل الجوية المختلفة،  أن يكون نظام معالجة المياه الخاص بالمفقس منفصال

ان تكون منطقة تربية األمهات مغلقة بالكامل وتق 

ي العمليات اإلنتاجية بالمفقس، أن يتم تقسيم األحواض إل المجموعات 
ي تستخدم فن

ة واألدوات الت  المفقس مزود بخزانات من مواد مقاومة للمياه والرطوبة العالية لتخزين كافة المعدات الصغير

أحواض األمهات، وأحواض الفقس، أحواض الرعاية: اآلتية

In the case of breeding fish broodstock and producing fingerlings, the following requirements must be met: the breeding ponds, equipment and tools for the 

hatchery should be in an area completely separate from the breeding and production area, the broodstock area should be completely closed and protect from 

various weather conditions, and the water treatment system for the hatchery should be separate Regarding the treatment systems for breeding and 

production ponds, the hatcher should be equipped with tanks made of materials resistant to water and high humidity to store all the small equipment and 

tools used in the production processes in the hatchery. The ponds should be divided into the following groups: mothers’ ponds, hatching ponds, and care 

ponds

321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة ي سيتم تربيتها
Providing a source of water for aquaculture, with an explanation of how to dispose of the exchange and return water in the farming water توفير قائمة بأنواع األحياء المائية ومصادرها الت 

#Public



321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة بية ي مياه الي 
بية األحياء المائية مع توضيح كيفية التخلص من المياه المستبدلة والراجعة فن توفير مصدر للمياه لي  Provide a list of the types of aquatic organisms and their sources that will be reared

321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة يات واستخدام معدات وأدوات تتوفر فيها المتطلبات اآلتية بية األسماك والقشر  عىل األحياء او منتجاتها، أن تكون معدات وأدوات : توفير أحواض لي 
ً
أن تتوفر وسائل الحماية الالزمة وأال تمثل خطرا

راع أنواع بحرية  ن ي والبيئة لكل نوع عند اسي 
رعة، أن تكون وسائل الصيد المضح بها من وزارة التغير المناىحن ن لصيد األسماك وتجميعها مصنوعة من مواد صحية وآمنة وال تسبب األذى لألحياء المسي 

ابية، وأن تكون  ابية، مع وجود طبقة من مادة تمنع تشب المياه تحيط بكامل جانب األحواض الي  ، مع وجود طبقة من مادة تمنع تشب المياه تحيط بكامل جانب األحواض الي 
ً
يتم صيدها محليا

ي يتم تربيتها
ابية محاطة ومغطاة بمواد تمنع تلوثها وتقلل من تأثير العوامل المناخية عىل األنواع الت  .األحواض الي 

Provide ponds for raising fish and crustaceans and use equipment and tools that meet the following requirements: The necessary means of protection must 

be available and not pose a danger to the living or their products. Equipment and tools for fishing and collecting fish must be made of healthy and safe 

materials that do not cause harm to the farmed organisms. The authorized means of fishing are From the Ministry of Climate Change and Environment for 

each type when farming marine species that are caught locally, with a layer of waterproofing material surrounding the entire side of the earthen ponds, with a 

layer of waterproofing material surrounding the entire side of the earthen ponds, and the earthen ponds being surrounded and covered with materials It 

prevents its pollution and reduces the impact of climatic factors on the species being raised.

321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة يات واستخدام معدات وأدوات تتوفر فيها المتطلبات اآلتية بية األسماك والقشر أن تتالءم أعدادها مع اطالقة اإلنتاجية للوحدة اإلنتاجية والمراحل اإلنتاجية المختلفة، وأن تكون : توفير احواض لي 

مصنوعة من مواد وبطريقة تمنع تشب المياه منها

Providing ponds for farming fish and crustaceans and using equipment and tools that meet the following requirements: Their numbers should be compatible 

with the production release of the production unit and the different production stages, and they should be made of materials and in a way that prevents 

water leakage from them.

321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة
ي يتم تربيتها

يات الت  ام بالممارسات ومتطلبات الرفق بالحيوان التالية بشأن أنواع األسماك والقشر ن ي المختص وااللي 
توفير عقد مع الطبيب البيطري أو الفتن

Provide a contract with the veterinarian or specialized technician and abide by the following animal welfare practices and requirements regarding the types of 

fish and crustaceans that are raised

321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة
راع أنواع بحرية يتم صيدها محليا ن ي والبيئة عند اسي 

ي تحددها وزارة التغير المناىحن
ام بمواسم الصيد واألحجام الت  ن ي الدولة فقط، وااللي 

رعة والمسموح بها فن ن تربية األنواع المسي 

Breeding farmed species that are permitted in the country only, and adhering to the fishing seasons and sizes determined by the Ministry of Climate Change 

and Environment when cultivating locally caught marine species.

321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة بية	 ي يتم تربيتها ونظام الي 
يات الت   بما يتناسب مع نوع األسماك والقشر

ً
يائية وتصحيح أي خلل فورا ن بية ومكوناتها وخصائصها الكيميائية والفير  الرصد المستمر والمنتظم لجودة وسالمة مياه الي 

ي يتم تربيتها
ك بما يتناسب واألنواع الت  ي األحواض أو الير

المستخدم، مع ضبط معدل انسياب وحركة المياه فن

Continuous and regular monitoring of the quality and safety of breeding water, its components and its chemical and physical properties, and immediately 

correcting any defect in proportion to the type of fish and crustaceans that are being raised and the breeding system used, while adjusting the rate of flow 

and movement of water in ponds or ponds in proportion to the species being raised.

321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة
ام بالممارسات والتأكد من توفير المتطلبات اآلتية ن ي المختص لاللي 

ي يتم صيدها أو حصادها : عند نقل اإلصبعيات واألسماك عىل وحدة اإلنتاج التنسيق مع الطبيب أو الفتن
نقل األحياء المائية الت 

ن بشعة باستخدام أدوات تحقق متطلبات الرفق بالحيوان وال تسبب بلوثها بالوحدة اإلنتاجية إل منطقة الحفظ والتجهير

When transferring fingerlings and fish, the production unit must coordinate with the doctor or the technician concerned to adhere to the practices and ensure 

that the following requirements are met: Transferring the aquatic organisms that are caught or harvested in the production unit to the conservation and 

processing area quickly using tools that meet the requirements of animal welfare and do not cause their pollution

321003.1 ن-  تربية األحياء المائية عىل اليابسة صغار المنتجير   Aquaculture on Lnad  - Small Producers إصدار رخصة ي حال تربية أمهات األسماك وإنتاج اإلصبعيات يجب توفير المتطلبات اآلتية
بية واإلنتاج، : فن  عن منطقة الي 

ً
ي منطقة منفصلة تماما

بية والمعدات واألدوات الخاصة بالمفقس فن أن تكون أحواض الي 

بية واإلنتاج،  أن يكون   عن أنظمة المعالجة ألحواض الي 
ً
ي من العوامل الجوية المختلفة،  أن يكون نظام معالجة المياه الخاص بالمفقس منفصال

ان تكون منطقة تربية األمهات مغلقة بالكامل وتق 

ي العمليات اإلنتاجية بالمفقس، أن يتم تقسيم األحواض إل المجموعات 
ي تستخدم فن

ة واألدوات الت  المفقس مزود بخزانات من مواد مقاومة للمياه والرطوبة العالية لتخزين كافة المعدات الصغير

أحواض األمهات، وأحواض الفقس،  أحواض الرعاية: اآلتية

In the case of breeding fish broodstock and producing fingerlings, the following requirements must be met: the breeding ponds, equipment and tools for the 

hatchery should be in an area completely separate from the breeding and production area, the broodstock area should be completely closed and protect from 

various weather conditions, and the water treatment system for the hatchery should be separate Regarding the treatment systems for breeding and 

production ponds, the hatcher should be equipped with tanks made of materials resistant to water and high humidity to store all the small equipment and 

tools used in the production processes in the hatchery. The ponds should be divided into the following groups: mothers’ ponds, hatching ponds, and care 

ponds

8211007 ادارة المقاصب Slaughterhouse Management إصدار رخصة ي وتوفير مكان لحفظ السجالت
توفير مكتب وطاقم إداري وطاقم فتن Providing an office, administrative staff and technical staff, and providing a place to keep records

149007 إنتاج العسل وشمع النحل Production of honey and beeswax إصدار رخصة ي تثبت ذلك
.الحصول عىل النحل من مصدر موثوق أو منشأة مختصة مع توفير المستندات الت  Obtaining bees from a reliable source or a specialized facility with the provision of documents proving this.

149007 إنتاج العسل وشمع النحل Production of honey and beeswax إصدار رخصة
.عدم استخدام مبيدات الطفيليات الخارجية والمضادات الحيوية المعتمدة أثناء موسم اإلنتاج

Not using approved ectoparasiticides and antibiotics during the production season.

149007 إنتاج العسل وشمع النحل Production of honey and beeswax إصدار رخصة
 لمكافحة اآلفات مع استمرار تفقد الخاليا بشكل منتظم للتأكد من صحتها وحيويتها

ً
ي تم رشها حديثا

ي المراعي النحلية الت 
عدم وضع الخاليا فن

Not placing hives in bee pastures that have recently been sprayed to control pests, while continuing to inspect the hives on a regular basis to ensure their 

health and vitality.

149007 إنتاج العسل وشمع النحل Production of honey and beeswax إصدار رخصة
ئ  أو االشتباه بإصابة النحل بأي مرض معدي وخاصة األمراض واجبة اإلبالغ  عند حدوث موت مفاىحر

ً
.ابالغ السلطات المختصة فورا

Immediately inform the competent authorities when a sudden death or suspected infection of bees with any infectious disease, especially diseases that must 

be reported.

149007 إنتاج العسل وشمع النحل Production of honey and beeswax إصدار رخصة ي المراعي التحلية أثناء مواسم اإلنتاج
:يجب التأكد من استيفاء المتطلبات اآلتية فن

ات والزواحف وطفيليات النحل. أن تكون غنية بمصادر الغذاء من رحيق وحبوب لقاح ي والمحميات الحيوانية .، أن تكون خالية من الحشر
، أن تكون بعيدة قدر اإلمكان عن منشآت اإلنتاج الحيوانن

ية ي واألبخرة كمستودعات المبيدات الحشر
. الطبيعية ومصادر الروائح الكري  هة، أن تبعد بمسافة آمنة عن المناطق الصناعية والمناطق السكنية المأهولة والمرافق العامة وعن مصادر التلوث الكيمانئ

ي المرع
بية مع المساحة ونوع النباتات واألشجار فن بية، أن يتناسب عدد خاليا الي   من أماكن خاليا الي 

ً
.، توفير مصدر للمياه النظيفة يكون قريبا

The following requirements must be met in the desalination pastures during the production seasons:

To be rich in food sources of nectar and pollen. To be free of insects, reptiles and bee parasites. To be as far as possible from animal production facilities, 

natural animal reserves and sources of unpleasant odors. To be at a safe distance from industrial areas, inhabited residential areas and public facilities, and 

from sources of chemical pollution and fumes such as pesticides warehouses. Provide a source of clean water close to the places of the breeding cells, that 

the number of breeding cells is proportional to the area and the type of plants and trees in the pasture.

149007 إنتاج العسل وشمع النحل Production of honey and beeswax إصدار رخصة
ن مواسم اإلنتاج لتغذية النحل بغرض الحفظ لموسم أو مواسم انتاجية أطول  ات بير توفير مصدر دائم للمياه النظيفة مع توفير المحاليل السكرية أو العسل المنتج خالل الفي  Providing a permanent source of clean water with the provision of sugar solutions or honey produced during the periods between the production seasons to 

feed the bees for the purpose of preserving for a longer productive season or seasons

149007 إنتاج العسل وشمع النحل Production of honey and beeswax إصدار رخصة ي مختص
توفير مهندس زراعي أو فتن Provide an agricultural engineer or a specialized technician

149007 إنتاج العسل وشمع النحل Production of honey and beeswax إصدار رخصة ن مواسم اإلنتاج وعدم خلطه بعسل الموسم ات بير .فصل العسل المنتج خالل الفي  Separating the honey produced during the periods between the production seasons and not mixing it with the honey of the season.

4781006 كشك بيع أعالف Fodder Delling Stall   إصدار رخصة ي أن تكون المنشأة 
ن االعتبار التدابير واإلجراءات الوقائية وعىل األخص ينبغن  عىل سالمة العلف وصالحيته، بعد األخذ بعير

ً
 عن أي مكان قد يشكل تهديدا

ً
، وبعيدا

ً
أن يكون موقع منشأة العلف مناسبا

ي األفات، وأن تكون بعيدة عن مكبات النفايات الصلبة و السائلة، مع توفير سبل التخلص من مخلفات ونفايات العلف
بعيدة عن مناطق التلوث المعرضة لخطر تفسر

The location of the feed facility should be appropriate, and away from any place that may pose a threat to the safety and suitability of the feed, after taking 

into account the preventive measures and procedures, in particular, the facility should be far from pollution areas that are at risk of pest outbreaks, and to be 

away from solid and liquid waste dumps. , with the provision of ways to dispose of waste and fodder waste

4669228 بالجملة- تجارة مكمالت علف الحيوان  Wholesale of  Animal Feed Supplements Trading إصدار رخصة توفير مستودع لحفظ وتخزين األعالف Provide a store for keeping and storing fodder

4669228 بالجملة- تجارة مكمالت علف الحيوان  Wholesale of  Animal Feed Supplements Trading إصدار رخصة ها وعدم بيع مكمالت العلف بالتجزئة   Preserve the product identification label unchanged and not retail sale of fodder supplements الحفاظ عىل البطاقة التعريفية للمنتج دون تغيير

1010101.1 ن-  ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها  صغار المنتجير Slaughter of animals and preparation of their meat - small producers إصدار رخصة اف طبيب بيطري حكومي عىل العمليات Supervision of a government veterinarian on operations إشر

1010101.1 ن-  ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها  صغار المنتجير Slaughter of animals and preparation of their meat - small producers إصدار رخصة

ي المسلخ
لضمان تحقيق أهداف الكشف الصحي الظاهري، يجب عىل الوحدة اإلنتاجية الصغرى فن

ي 
:توفير اآلن 

ن إجراء فحص ما قبل. أ أماكن أو حظائر مخصصة وكافية الستيعاب وإيواء الحيوانات المختلفة لحير

.الذبح 

.أن تكون الحظائر وأماكن االنتظار من مواد ال تسبب األذى للحيوان . ب 

ي الحظائر. ج
ب فن .المشارب ومصادر مياه الشر

ي الحظائر إلنجاز الكشف الحي . د
.إضاءة كافية فن

.مساحة أو ممر لمعاينة الحيوان أثناء الحركة . ه 

.منطقة مخصصة لتعريف وعزل وحجز الحيوانات غير المالئمة للذبح خالل الكشف الحي . و

.نظام رصف صحي لحظائر االنتظار منفصلة عن بقية المسلخ. ز

.ممر آمن للطوارئ . ح

 To ensure that the objectives of the apparent health detection are achieved, the small production unit in the slaughterhouse must

Provide the following:

a. Places or pens designated and sufficient to accommodate and shelter various animals until a pre-examination is carried out

slaughter.

b . Barns and waiting areas shall be made of materials that do not cause harm to animals.

c. Bars and drinking water sources in barns.

d.. Sufficient lighting in the barns to achieve live detection.

e . An area or corridor to inspect the animal during movement.

f. An area designated for identification, isolation and confinement of animals unsuitable for slaughter during live inspection.

g. Sewerage system for waiting sheds separate from the rest of the slaughterhouse.

h. Emergency safe passage.

1010101.1 ن-  ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها  صغار المنتجير Slaughter of animals and preparation of their meat - small producers إصدار رخصة ن  .الحفاظ عىل سمات تعريفية للذبائح وأجزائها تالزمها أثناء عملية الذبح والتجهير Preserving the identification features of the carcasses and their parts that accompany them during the slaughter and processing process.

1010101.1 ن-  ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها  صغار المنتجير Slaughter of animals and preparation of their meat - small producers إصدار رخصة ن التأكد من ارتفاع خط اإلنتاج عن األرضية بحيث يمنع تلوث الذبائح أثناء التهيئة والتجهير Ensure that the production line is elevated above the floor to prevent contamination of carcasses during preparation and preparation

1010101.1 ن-  ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها  صغار المنتجير Slaughter of animals and preparation of their meat - small producers إصدار رخصة

توفير منطقة أو منصة للطبيب البيطري الحكومي إلجراء الفحص الصحي البيطري بعد الذبح مع

ي
:مراعاة توفير اآلن 

. درجة مئوية 82أن تكون معقمة بدرجة حرارة . أ

.جميع األدوات والمعدات المساعدة لعملية الفحص . ب 

.إمكانية إيقاف الخط الناقل للذبائح. ج

. للحيوانات (LUX) لوكس  540إضاءة كافية ال تقل عن 

ن إجراء الكشف دون تعطيل التشغيل. ه  منطقة مخصصة خارج خط التشغيل لحفظ الذبائح لحير

“Provide an area or platform for a government veterinarian to conduct post-mortem veterinary health examination with

Consider providing the following:

a. To be sterile at a temperature of 82 degrees Celsius.

b . All tools and equipment auxiliary to the examination process.

c. Possibility to stop the line carrier of the carcasses.

d.Adequate illumination of at least 540 lux (LUX) for animals.

e. A designated area outside the operating line to keep the carcasses until the detection is carried out without disrupting the operation.

1010101.1 ن-  ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها  صغار المنتجير Slaughter of animals and preparation of their meat - small producers إصدار رخصة

ي تم فحصها وحكم بصالحيتها
ي الصغرى التعامل مع اللحوم الت 

يجب عىل وحدة اإلنتاج الحيوانن

ي
ام باآلن  ن :لالستهالك اآلدمي وذلك من خالل االلي 

داد . أ .توسيمها بطريقة تسهل التتبع واالسي 

ي ذلك بخار الماء الذي يتكثف عىل السقف . ج
.وضع آلية لمنع تساقط الماء عىل الذبائح بما فن

وضع اللحوم عىل حوامل من مادة ال تصدأ لتعليق الذبيحة بطريقة تسمح بمرور الهواء حولها. ه 

يدها  .وتير

ي درجة حرارة أقل من 12حفظ الذبيحة غير المجزأة مدة ال تقل عن . و
 درجة7 ساعة بعد الذبح فن

.مئوية 

ي يتم فيها التقطيع والتشفية عن . ز
ي الصاالت الت 

. درجة مئوية 10أن ال تزيد درجة الحرارة فن

العمل عىل ضبط درجة الحرارة والرطوبة وتيار الهواء طبقا للمعدالت المطلوبة بحيث ال تزيد. ح

ة التخزين4درجة حرارة سطح الذبيحة عن  . درجة مئوية أثناء في 

ي درجات الحرارة والرطوبة. ط
توفير وسيلة للمتابعة والتحكم فن

The small animal production unit must deal with meat that has been tested and judged to be fit for human consumption by adhering to the following:

a. Label it in a way that facilitates tracking and retrieval.

b. Putting a mechanism to prevent water from falling on the carcasses, including water vapor that condenses on the roof.

c . Putting the meat on stainless steel racks to hang the carcass in a way that allows air to circulate around it

and refrigerate it.

d. Preserving the undivided carcass for a period of no less than 12 hours after slaughter at a temperature of less than 7 degrees

percentage .

g. The temperature in the halls where cutting and curing is carried out shall not exceed 10 degrees Celsius.

f.   To adjust the temperature, humidity and air current according to the required rates so that they do not exceed

The surface temperature of the carcass was less than 4°C during the storage period.

h.. Providing a means of monitoring and controlling temperature and humidity.

1010101.1 ن-  ذبح الحيوانات وتهيئة لحومها  صغار المنتجير Slaughter of animals and preparation of their meat - small producers إصدار رخصة

ام بتطبيق النظام المبتن عىل تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة ن يجب عىل المسلخ االلي 

:تحت رقابة ومتابعة الهيئة عىل أن (الهاسب)

يتول مسؤول الوحدة اإلنتاجية تطبيق النظام ويمكنه تخويل مسئولياته إل شخص آخر عىل. أ

.دراية كاملة بأنظمة سالمة الغذاء 

امج ويفحص السجالت الخاصة بنتائجها وبضمان سالمة وصحة اللحوم الطازجة. ب  .يراقب المفتش تطبيق هذه الير

 عىل المنتج. ج
ً
يا إل أقل ما يمكن لمنع تكاثرها ووصول أعدادها إل الحد الذي يشكل خطرا يعمل المسلخ عىل تقليل أعداد البكتير

The slaughterhouse must adhere to the application of the system based on Hazard Analysis and Critical Control Points

(HACCP) is under the supervision and follow-up of the Authority, provided that:

a. The production unit   administrator is responsible for implementing the system and can delegate his responsibilities to someone else on full  knowledge of 

food safety systems.

b. The inspector monitors the implementation of these programs and checks records of their results and ensures the safety and health of fresh meat.

c. The slaughterhouse works to reduce the number of bacteria to the least possible to prevent their multiplication and the arrival of their numbers to the 

extent that poses a threat to the product.

4620108 بالجملة- تجارة األعالف      Wholesale of Fodder Trading إصدار رخصة
ات والقوارض	  توفير مخزن مناسب وجيد التهوية مجهز بقواعد للتخزين مع مكافحة الحشر

Providing a suitable and well-ventilated warehouse equipped with storage bases with pest and rodent control

4620108 بالجملة- تجارة األعالف      Wholesale of Fodder Trading إصدار رخصة اء اإلحتفاظ بالبطاقة التعريفة عىلي المنتج وفواتير الشر Keep the product identification card and purchase invoices

0149007.1 ن- إنتاج العسل وشمع النحل   صغار المنتجير Production of honey and beeswax - small producers إصدار رخصة ي تثبت ذلك
.الحصول عىل النحل من مصدر موثوق أو منشأة مختصة مع توفير المستندات الت  Obtaining bees from a reliable source or a specialized facility with the provision of documents proving this.

0149007.1 ن- إنتاج العسل وشمع النحل   صغار المنتجير Production of honey and beeswax - small producers إصدار رخصة
.عدم استخدام مبيدات الطفيليات الخارجية والمضادات الحيوية المعتمدة أثناء موسم اإلنتاج

Not using approved ectoparasiticides and antibiotics during the production season.

0149007.1 ن- إنتاج العسل وشمع النحل   صغار المنتجير Production of honey and beeswax - small producers إصدار رخصة
 لمكافحة اآلفات مع استمرار تفقد الخاليا بشكل منتظم للتأكد من صحتها وحيويتها

ً
ي تم رشها حديثا

ي المراعي النحلية الت 
عدم وضع الخاليا فن

Not placing hives in bee pastures that have recently been sprayed to control pests, while continuing to inspect the hives on a regular basis to ensure their 

health and vitality.

0149007.1 ن- إنتاج العسل وشمع النحل   صغار المنتجير Production of honey and beeswax - small producers إصدار رخصة
ئ للنحل  أو االشتباه بإصابة النحل بأي مرض معدي وخاصة األمراض واجبة اإلبالغ  عند حدوث موت مفاىحر

ً
.إبالغ السلطات المختصة فورا Immediately inform the competent authorities when a sudden death of bees occurs or a suspected infection of bees with any infectious disease, especially 

diseases that must be reported.

#Public



0149007.1 ن- إنتاج العسل وشمع النحل   صغار المنتجير Production of honey and beeswax - small producers إصدار رخصة ي المراعي التحلية أثناء مواسم اإلنتاج
:يجب التأكد من استيفاء المتطلبات اآلتية فن

ات والزواحف وطفيليات النحل. أن تكون غنية بمصادر الغذاء من رحيق وحبوب لقاح ي والمحميات الحيوانية .، أن تكون خالية من الحشر
، أن تكون بعيدة قدر اإلمكان عن منشآت اإلنتاج الحيوانن

ية ي واألبخرة كمستودعات المبيدات الحشر
. الطبيعية ومصادر الروائح الكري  هة، أن تبعد بمسافة آمنة عن المناطق الصناعية والمناطق السكنية المأهولة والمرافق العامة وعن مصادر التلوث الكيمانئ

ي المرع
بية مع المساحة ونوع النباتات واألشجار فن بية، أن يتناسب عدد خاليا الي   من أماكن خاليا الي 

ً
.، توفير مصدر للمياه النظيفة يكون قريبا

The following requirements must be met in the desalination pastures during the production seasons:

To be rich in food sources of nectar and pollen. To be free of insects, reptiles and bee parasites. To be as far as possible from animal production facilities, 

natural animal reserves and sources of unpleasant odors. To be at a safe distance from industrial areas, inhabited residential areas and public facilities, and 

from sources of chemical pollution and fumes such as pesticides warehouses. Provide a source of clean water close to the places of the breeding cells, that 

the number of breeding cells is proportional to the area and the type of plants and trees in the pasture.

0149007.1 ن- إنتاج العسل وشمع النحل   صغار المنتجير Production of honey and beeswax - small producers إصدار رخصة
ن مواسم اإلنتاج لتغذية النحل بغرض الحفظ لموسم أو مواسم انتاجية أطول  ات بير توفير مصدر دائم للمياه النظيفة مع توفير المحاليل السكرية أو العسل المنتج خالل الفي  Providing a permanent source of clean water with the provision of sugar solutions or honey produced during the periods between the production seasons to 

feed the bees for the purpose of preserving for a longer productive season or seasons

0149007.1 ن- إنتاج العسل وشمع النحل   صغار المنتجير Production of honey and beeswax - small producers إصدار رخصة ي مختص
توفير مهندس زراعي أو فتن Provide an agricultural engineer or a specialized technician

0149007.1 ن- إنتاج العسل وشمع النحل   صغار المنتجير Production of honey and beeswax - small producers إصدار رخصة ن مواسم اإلنتاج وعدم خلطه بعسل الموسم ات بير .فصل العسل المنتج خالل الفي  Separating the honey produced during the periods between production seasons and not mixing it with seasonal honey.

7500003 مختير تحاليل البيطرية Veterinary Analysis Laboratory إصدار رخصة
عقد للتخلص من النفايات الطبية مع توفير صناديق لجمعها  مكتب الستقبال العينات، وغرفة لألجهزة مع معايرة األجهزة، مع توفير ثالجة، مع توفير مكان لحفظ السجالت وتوفير An office for receiving samples, a room for devices with calibration of devices, a refrigerator, a place for keeping records, a contract for the disposal of medical 

waste, and collection boxes.

7500003 مختير تحاليل البيطرية Veterinary Analysis Laboratory إصدار رخصة ي و البيئة
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Provide a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

141002.1 ن   ن- تربية األبقار المدرة للير صغار المنتجير Breeding of dairy cows - small producers إصدار رخصة
وعها من  تصميم أرضيات المحلب بشكل يضمن كفاءة التنظيف والتطهير ومنع انزالق وسقوط الحيوانات، مع تخصيص مكان بالقرب من المحلب وتزويده بوسائل ومواد لتنظيف الحيوانات ورصن

.األوساخ والروث قبل عملية الحلب Designing parlor floors in a way that ensures efficient cleaning and disinfection and prevents animals from slipping and falling, with allocating a place near the 

parlor and providing it with means and materials to clean the animals and their udders from dirt and dung before the milking process.

141002.1 ن   ن- تربية األبقار المدرة للير صغار المنتجير Breeding of dairy cows - small producers إصدار رخصة

 

ي والبيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

141002.1 ن   ن- تربية األبقار المدرة للير صغار المنتجير Breeding of dairy cows - small producers إصدار رخصة  Providing tanks to preserve the daily production of milk, the size and specifications of which are commensurate with the amount of milk produced, and .توفير خزانات لحفظ اإلنتاج اليومي للحليب يتناسب حجمها ومواصفاتها مع كمية الحليب المنتج، ومزودة بأجهزة لقياس درجات حرارته، مع عدم خلط حليب أنواع الحيوانات المختلفة	

equipped with devices to measure its temperatures, without mixing the milk of different types of animals.

141002.1 ن   ن- تربية األبقار المدرة للير صغار المنتجير Breeding of dairy cows - small producers إصدار رخصة
كة	 ي األمراض الوبائية والمشي 

 .التقييد بالضوابط الصادرة عن الهيئة فيما يخص تداول الحليب أثناء تفسر

Adherence to the regulations issued by the authority with regard to the circulation of milk during the outbreak of epidemic and common diseases.

149003.1 ن- تربية الغزالن  صغار المنتجير Deer Breeding - Small Producers إصدار رخصة ي والبيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

149003.1 ن- تربية الغزالن  صغار المنتجير Deer Breeding - Small Producers إصدار رخصة
ام بتعريف وتسجيل الحيوانات مع اصدار شهادة صحية من الهيئة تفيد بخلو الحيوانات من األمراض ن  عند نقل الحيوانات يجب اإللي 

When transporting animals, the identification and registration of the animals must be adhered to, along with the issuance of a health certificate from the 

authority stating that the animals are free of diseases

149005.1 ن- تربية األرانب   صغار المنتجير Rabbit breeding - small producers إصدار رخصة
	

ي و البيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

149005.1 ن- تربية األرانب   صغار المنتجير Rabbit breeding - small producers إصدار رخصة

 

بية المفتوحة من مادة صلبة وبشكل مائل يسهل تضيف مياه غسل وتنظيف  بية، مع تصميم أرضية بيوت الي  ة الي  بية من مواد توفر درجة الحرارة المناسبة لألرانب طول في  تصميم بيوت الي 

يد الجيد ومخرج الطوارئ  بية المغلقة ذات االرتفاعات المناسبة لألسقف والجدران الجانبية والمحتوية عىل فتحات المراوح التهوية والتير األرضية من الفضالت، مع استخدام بيوت الي 

The design of breeding houses  shall be from materials that provide the appropriate temperature for rabbits throughout the breeding period, with the design 

of the floor of the open breeding houses from a solid material and in a diagonal way that facilitates the drainage of washing water and cleaning the floor from 

waste, with the use of closed breeding houses with appropriate heights for ceilings and side walls and containing ventilation holes for fans Good cooling and 

emergency exit

149005.1 ن- تربية األرانب   صغار المنتجير Rabbit breeding - small producers إصدار رخصة

ن  اوح بير ات تي  ها بطريقة تؤمن فحص األمهات والمواليد 16 – 14توفير اإلضاءة الجيدة لفي  ، مع تخصيص مساحات ألقفاص األمهات توضع بها صناديق الوالدة بعد تنظيفها وتطهير
ً
 ساعة يوميا

بعد الوالدة  Providing good lighting for periods ranging from 14-16 hours a day, with allocating spaces for mothers’ cages in which delivery boxes are placed after cleaning 

and disinfecting them in a way that ensures the examination of mothers and newborns after birth

1010901.1 ن- ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها   صغار المنتجير Slaughtering, preparing and freezing poultry - small producers إصدار رخصة فيد بصالحيتها للذبح
ُ
يجب أن يصحب الطيور القادمة للذبح شهادة صحية ت Birds coming for slaughter must be accompanied by a health certificate stating that they are fit for slaughter

1010901.1 ن- ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها   صغار المنتجير Slaughtering, preparing and freezing poultry - small producers إصدار رخصة اف طبيب بيطري حكومي عىل العمليات إشر Supervision of a government veterinarian on operations

1010901.1 ن- ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها   صغار المنتجير Slaughtering, preparing and freezing poultry - small producers إصدار رخصة حوض السمط توفير Provide scalding basin

1010901.1 ن- ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها   صغار المنتجير Slaughtering, preparing and freezing poultry - small producers إصدار رخصة نع الريش توفير ماكينة لين Provide a feather removal machine

1010901.1 ن- ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها   صغار المنتجير Slaughtering, preparing and freezing poultry - small producers إصدار رخصة

:يجب تهيئة أماكن مخصصة بمجازر الدواجن للفحص الصحي البيطري ومزودة بالتالي 

. درجة مئوية 82معقمة بدرجة حرارة . أ

.جميع األدوات والمعدات المساعدة لعملية الفحص . ب 

.إمكانية إيقاف الخط الناقل للذبائح. ج

ي تم عزلها من الخط الناقل بواسطة شخص مدرب وذلك لفحصها من قبل الطبيب البيطري . د
. لفحص الطيور المذبوحة .حوامل راسية لتحميل الدواجن المصابة بحاالت مرضية بأحشائها والت 

LUX 600إضاءة ال تقل عن .  ه

.حاوية معرفة لإلعدامات خاصة بمنطقة الفحص البيطري . و

ي حالة اإلعدامات الجزئية. ز
ي إلزالة األجزاء المصابة من جسم الطائر حسب توجيهات الطبيب البيطري المسؤول وذلك قبل إرجاعها للخط الناقل للمنتج فن

يمكن استخدام حامل إضافن

Prepare  designated plave  in poultry slaughterhouses for veterinary health examination must be prepared and equipped with the following:

a. Sterilized at 82°C.

b . All tools and equipment auxiliary to the examination process.

c. Possibility to stop the line carrier of the carcasses.                                                                                                      d.Anchored carriers for loading poultry infected 

with diseases with their guts that were isolated from the conveying line by a trained person for examination by the veterinarian. To examine the slaughtered 

birds. lux . Illumination not less than 600                        e.Labeled container for the executions of the veterinary examination area.                                                                                   

                              f.An additional holder may be used to remove infected parts of the bird's body as directed by the responsible veterinarian, before returning 

them to the product line in case of partial culling. 

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة
ن إجراء فحص ما قبل الذبح وأن تكون الحظائر وأماكن االنتظار من مواد ال تسبب األذى للحيوان أماكن او حظائر مخصصة وكافية الستيعاب وإيواء الحيوانات المختلفة لحير

Places or sheds designated and sufficient to accommodate and shelter different animals until a pre-slaughter examination is conducted, and that the sheds 

and waiting areas are made of materials that do not cause harm to the animal.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة اف طبيب بيطري حكومي عىل العمليات Supervision of a government veterinarian on operations  إشر

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة
ن مساحة أو ممر لمعاينة الحيوان أثناء الحركة ي الحظائر إلنجاز الكشف الحي مع تجهير

ب مع توفير إضاءة كافية فن توفير مشارب ومصادر مياه للشر

Providing od sourcses of  drinking water , while providing sufficient lighting in the barns to achieve live inspection and preparing a space or corridor for 

examining the animal during movement.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة .منطقة مخصصة لتعريف وعزل وحجز الحيوانات غير المالئمة للذبح خالل الكشف الحي An area designated for identification, isolation and confinement of animals unsuitable for slaughter during live inspection.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة .نظام رصف صحي لحظائر االنتظار منفصلة عن بقية المسلخ Sewerage system for waiting sheds separate from the rest of the slaughterhouse.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة .ممر آمن للطوارئ Emergency safe passage.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة ن .الحفاظ عىل سمات تعريفية للذبائح وأجزائها أثناء عملية الذبح والتجهير Preserve the identification features of the carcasses and their parts during the slaughter and processing process.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة
ن82توفير مصادر للمياه الصالحة تحت ضغط مناسب لالستخدام للمراحل اإلنتاجية المختلفة وتوفير مياه بدرجة حرارة ال تقل عن   درجة مئوية لمعقمات السكاكير

Providing sources of safe water under pressure suitable for use for the different production stages, and providing water with a temperature of no less than 82 

degrees Celsius for knife sterilizers.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة
ي الحظائر واألماكن 

 عن خط المياه الصالحة وأن يكون استخداماته لغسل األرضيات فن
ً
ي خط منفصل تماما

ات طبيعية أو كيميائية فن التأكد من مرور المياه غير المطابقة للمواصفات نتيجة تغيير

.البعيدة عن اللحوم

Ensuring the passage of water that does not conform to specifications as a result of natural or chemical changes in a line completely separate from the valid 

water line and that it is used for washing floors in barns and places away from meat.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة ن .التأكد من ارتفاع خط اإلنتاج عن األرضية بحيث يمنع تلوث الذبائح أثناء التهيئة والتجهير Ensure that the production line is elevated above the floor to prevent contamination of carcasses during preparation and preparation.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة

ي
:تخصيص منطقة أو منصة للطبيب البيطري الحكومي إلجراء الفحص الصحي البيطري بعد الذبح وتزويدها باآلن 

. درجة مئوية82معقمة بدرجة حرارة  .أ

.جميع األدوات والمعدات المساعدة لعملية الفحص .ب

.إمكانية إيقاف الخط الناقل للذبائح .ج

 (LUX) لوكس 540إضاءة كافية ال تقل عن  .د

ن إجراء الكشف دون تعطيل التشغيل .ه .منطقة مخصصة خارج خط التشغيل لحفظ الذبائح لحير

Allocate an area or platform for the government veterinarian to conduct the veterinary health examination after slaughter and provide it with the following:

a. Sterilized at 82°C.

b. All tools and equipment auxiliary to the examination process.

c. Possibility to stop the line carrier of the carcasses.

d. Sufficient illumination not less than 540 lux (LUX)

e A designated area outside the operating line to preserve the carcasses until the detection is carried out without disrupting the operation.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة يدها .وضع اللحوم عىل حوامل من مادة ال تصدأ لتعليق الذبيحة بطريقة تسمح بمرور الهواء حولها وتير Putting the meat on stainless steel racks to hang the carcass in a way that allows air to circulate around it and refrigerate it.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة ي يتم فيها التقطيع والتشفية عن 
ي الصاالت الت 

ي درجات الحرارة والرطوبة، كما يجب أال تزيد درجة الحرارة فن
 درجة مئوية، مع توفير وسيلة للمتابعة 10توفير برادات مزودة بوسيلة للمتابعة والتحكم فن

ي درجات الحرارة والرطوبة
.والتحكم فن

Provide refrigerators equipped with a means to monitor and control temperature and humidity, and the temperature in the halls where cutting and curing is 

done should not exceed 10 degrees Celsius, while providing a means for monitoring and controlling temperature and humidity.

1010101 ن وتهيئة لحوم الحيوانات تجهير Processing and preparing animal meat إصدار رخصة
ي عىل تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة 

.تحت رقابة ومتابعة الهيئة، عىل أن يقوم بتطبيق نظام الهاسب شخص عىل دراية كاملة بأنظمة السالمة الغذائية (الهاسب)تطبيق النظام المبتن

Implementation of the system based on Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) under the supervision and follow-up of the authority, provided 

that the application of the HACCP system is carried out by a person fully familiar with food safety systems.

149002.1 ن- تربية النعام   صغار المنتجير Ostrich breeding - small producers إصدار رخصة بية بمسافة ال تقل عن % 10توفير منطقة مظللة تمثل   عن حظائر الي 
ً
 مي  500من المساحة الكلية توضع بها المعالف والمشارب وأن تكون من مواد عازلة للحرارة، يجب أن يبتن المفقس بعيدا

ن لمنع انتشار األمراض ن مخصصير  بمداخله ومخارجه وعاملير
ً
 تاما

ً
ويعزل عزال

Provide a shaded area representing 10% of the total area in which  feeders and drinking area  are placed, and it should be of heat-insulating materials. The 

hatchery must be built away from the breeding pens, with a distance of not less than 500 meters, and it is completely isolated at its entrances and exits, and 

workers dedicated to prevent the spread of diseases

149002.1 ن- تربية النعام   صغار المنتجير Ostrich breeding - small producers إصدار رخصة
 

ي و البيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment.

0146003 تشغيل مفارخ الدواجن  Operation of Poultry Hatcheries إصدار رخصة ي و البيئة
Providing a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن

0146003 تشغيل مفارخ الدواجن  Operation of Poultry Hatcheries إصدار رخصة بية بمسافة ال تقل عن   عن بيوت الي 
ً
ي 500أن يكون المفقس بعيدا

، كما يجب أن يكون للمفقس مداخل ومخارج مستقلة يتم وضع اللوحات الخاصة باألمن الحيوي عليها، عىل أن يراع فن  مي 

شيح الهواء وتنقيته .تصميم المفقس سهولة التنظيف والتعقيم والتهوية الجيدة، تزويد المفقس بأجهزة لي 

The hatchery should be at least 500 meters away from the breeding houses, and the hatch must have independent entrances and exits on which biosecurity 

panels are placed, taking into account the design of the hatchery, ease of cleaning, sterilization and good ventilation, and providing the hatch with devices for 

air filtration and purification.

0146003 تشغيل مفارخ الدواجن  Operation of Poultry Hatcheries إصدار رخصة
اؤه من مزرعة أخرى داخل الدولة يجب التدقيق عىل الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للشحنة، مع توفير غرف منفصلة للمراحل اإلنتاجية المختلفة بالمفقس  اد البيض المخصب أو شر استير

بية حيلها لبيوت الي   لي 
ً
.بما يشمل استقبال وفرز وتطهير البيض المخصب، الحضن والتفقيس وإعداد وتهيئة الصيصان بعد الفقس تمهيدا

Importing fertilized eggs or buying them from another farm inside the country The veterinary health certificates accompanying the shipment must be 

checked, with separate rooms for the different production stages in the hatchery, including receiving, sorting and disinfecting fertilized eggs, incubation and 

hatching, preparing and preparing chicks after hatching in preparation for their deportation to breeding houses.

0146003 تشغيل مفارخ الدواجن  Operation of Poultry Hatcheries إصدار رخصة
بية حيلها لبيوت الي   لي 

ً
توفير غرف منفصلة للمراحل اإلنتاجية المختلفة بالمفقس بما يشمل استقبال وفرز وتطهير البيض المخصب، الحضن والتفقيس وإعداد وتهيئة الصيصان بعد الفقس تمهيدا

Providing separate rooms for the different productive stages in the hatchery, including receiving, sorting and disinfecting fertilized eggs, incubation and 

hatching, and preparing and preparing chicks after hatching in preparation for their transfer to breeding houses

0146003 تشغيل مفارخ الدواجن  Operation of Poultry Hatcheries إصدار رخصة
ي الدولة، تعريف الدفعات اإلنتاجية بوسيلة مناسبة لتسهيل عملية التتبع

ي فن
نامج الوقانئ  للير

ً
ي عمر يوم واحد وفقا

ن الصيصان قبل نقلها بجرعات اللقاحات الموىص بها فن تحصير

Vaccinating chicks before transferring them with the recommended doses of vaccines at the age of one day, according to the preventive program in the 

country. Defining production batches with an appropriate means to facilitate the tracking process

143001.1 ن- تربية الجمال   صغار المنتجير Camel breeding - small producers إصدار رخصة
- عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات عىل أساس السعة االستيعابية للحظائر والمساحة المطلوبة للرأس الواحد ومعدل نمو الحيوان، مع تخصيص مناطق منفصلة لعزل الحيوانات المريضة 

ي يتم تربيتها- األمهات- المواليد
ي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر الحيوانات الت 

ذكور التلقيح، مع تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب الت 

Not to exceed the number of animals allocated on the basis of the carrying capacity of the barns, the space required for one head and the growth rate of the 

animal, with separate areas for isolating sick animals - newborns - mothers - vaccinated males, while providing the barns with the appropriate number of  

feeders and drinking area  whose design is commensurate with the type and age of the animals being used raised

143001.1 ن- تربية الجمال   صغار المنتجير Camel breeding - small producers إصدار رخصة
 

ي و البيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

143001.1 ن- تربية الجمال   صغار المنتجير Camel breeding - small producers إصدار رخصة
ام بتعريف وتسجيل الحيوانات مع اصدار شهادة صحية من الهيئة تفيد بخلو الحيوانات من األمراض ن عند نقل الحيوانات يجب اإللي 

When transporting animals, the identification and registration of the animals must be adhered to, along with the issuance of a health certificate from the 

authority stating that the animals are free of diseases

146002.1 ن- إنتاج  البيض   صغار المنتجير Egg production - small producers إصدار رخصة ي نفس الوحدة اإلنتاجية
ن نشاطي إنتاج لحوم الدواجن وإنتاج البيض فن .عدم الجمع بير Not to combine the two activities of poultry meat production and egg production in the same production unit.

146002.1 ن- إنتاج  البيض   صغار المنتجير Egg production - small producers إصدار رخصة
ي الوحدة اإلنتاجية

ن بيوت تربية الدواجن بمسافة كافية عن المرافق األخرى فن بية بشكل يضمن التهوية الجيدة وتحقق متطلبات األمن الحيوي مع الفصل بير تصميم بيوت الي 

Designing the breeding houses in a way that ensures good ventilation and achieves the requirements of biosecurity, while separating the poultry houses with 

a sufficient distance from other facilities in the production unit

146002.1 ن- إنتاج  البيض   صغار المنتجير Egg production - small producers إصدار رخصة
 

ي و البيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

#Public



146002.1 ن- إنتاج  البيض   صغار المنتجير Egg production - small producers إصدار رخصة
بية األرضية بفرشة من مادة مناسبة ومن مصدر موثوق بحيث تؤمن امتصاص فعال للسوائل .تزويد بيوت الي  Providing the earthly breeding houses with a mattress of a suitable material and from a reliable source to ensure effective absorption of liquids.

146002.1 ن- إنتاج  البيض   صغار المنتجير Egg production - small producers إصدار رخصة بية ومراحل النمو  للغرض من الي 
ً
ي احتياجاتها الغذائية ووفقا .تغذية الدواجن بأعالف تلتر Feeding poultry with fodder that meets its nutritional needs and according to the purpose of breeding and growth stages.

146002.1 ن- إنتاج  البيض   صغار المنتجير Egg production - small producers إصدار رخصة
ي درجة حرارة بحيث ال تزيد عن 

 بوسائل للتحكم فن
ً
بية ومزودا  بالكامل عن بيوت الي 

ً
 درجات مئوية وتوفير أدوات لقياس درجات الحرارة 10أن يكون مكان تجميع وفرز وتعبئة البيض منفصال

.والرطوبة

The place for collecting, sorting and packing eggs shall be completely separate from the breeding houses and shall be provided with means to control the 

temperature so that it does not exceed 10 degrees Celsius and shall provide tools for measuring temperature and humidity.

146002.1 ن- إنتاج  البيض   صغار المنتجير Egg production - small producers إصدار رخصة ي وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة للمواصفات المعتمدة الخاصة بالمنتج رقم (تعديل) 
 لما ورد فن

ً
فرز وختم و تعبئة البيض طبقا :

UAE.S GSO 1002 : 2014

UAE.S/GSO 2152 :2011

(Amendment) Sorting, sealing and packing eggs according to what was stated in the Ministry of Industry and Advanced Technology for the approved 

specifications of product No.:

UAE.S GSO 1002 : 2014

UAE.S/GSO 2152:2011

146002.1 ن- إنتاج  البيض   صغار المنتجير Egg production - small producers إصدار رخصة ة  بالبسي 
ً
ة إال بعد معاملة محتوياته حراريا .عدم تداول بيض متشقق ومكسور القشر Not to handle cracked eggs with broken shells unless their contents are heat treated by pasteurization.

144001 تربية األغنام Breeding sheep إصدار رخصة
- عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات عىل أساس السعة االستيعابية للحظائر والمساحة المطلوبة للرأس الواحد ومعدل نمو الحيوان، مع تخصيص مناطق منفصلة لعزل الحيوانات المريضة 

ي يتم تربيتها- األمهات- المواليد
ي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر الحيوانات الت 

ذكور التلقيح، مع تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب الت 

Not to exceed the number of animals allocated on the basis of the carrying capacity of the barns, the space required for one head and the growth rate of the 

animal, with separate areas for isolating sick animals - newborns - mothers - pollination males, while providing the barns with the appropriate number of  

feeders and drinking area  whose design is commensurate with the type and age of the animals being used raised

144001 تربية األغنام Breeding sheep إصدار رخصة ي والبيئة
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Provide a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

144001 تربية األغنام Breeding sheep إصدار رخصة
ام بتعريف وتسجيل الحيوانات مع اصدار شهادة صحية من الهيئة تفيد بخلو الحيوانات من األمراض ن عند نقل الحيوانات يجب اإللي 

When transporting animals, the identification and registration of the animals must be adhered to, along with the issuance of a health certificate from the 

authority stating that the animals are free of diseases

144001.1 ن- تربية األغنام  صغار المنتجير Sheep breeding - small producers إصدار رخصة
- عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات عىل أساس السعة االستيعابية للحظائر والمساحة المطلوبة للرأس الواحد ومعدل نمو الحيوان، مع تخصيص مناطق منفصلة لعزل الحيوانات المريضة 

ي يتم تربيتها- األمهات- المواليد
ي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر الحيوانات الت 

ذكور التلقيح، مع تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب الت 

Not to exceed the number of animals allocated on the basis of the carrying capacity of the barns, the space required for one head and the growth rate of the 

animal, with separate areas for isolating sick animals - newborns - mothers - pollination males, while providing the barns with the appropriate number of  

feeders and drinking area  whose design is commensurate with the type and age of the animals being used raised

144001.1 ن- تربية األغنام  صغار المنتجير Sheep breeding - small producers إصدار رخصة ي والبيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

144001.1 ن- تربية األغنام  صغار المنتجير Sheep breeding - small producers إصدار رخصة
ام بتعريف وتسجيل الحيوانات مع اصدار شهادة صحية من الهيئة تفيد بخلو الحيوانات من األمراض ن عند نقل الحيوانات يجب اإللي 

When transporting animals, the identification and registration of the animals must be adhered to, along with the issuance of a health certificate from the 

authority stating that the animals are free of diseases

0149002 تربية النعام Ostrich breeding إصدار رخصة بية بمسافة ال تقل عن % 10توفير منطقة مظللة تمثل   عن حظائر الي 
ً
 مي  500من المساحة الكلية توضع بها المعالف والمشارب وأن تكون من مواد عازلة للحرارة، يجب أن يبتن المفقس بعيدا

ن لمنع انتشار األمراض ن مخصصير  بمداخله ومخارجه وعاملير
ً
 تاما

ً
ويعزل عزال

Provide a shaded area representing 10% of the total area in which  feeders and drinking area  are placed, and it should be of heat-insulating materials. The 

hatchery must be built away from the breeding pens, with a distance of not less than 500 meters, and it is completely isolated at its entrances and exits, and 

workers dedicated to prevent the spread of diseases

0149002 تربية النعام Ostrich breeding إصدار رخصة
 

ي و البيئة
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

0149005 تربية األرانب Rabbit farming إصدار رخصة

 

ي و البيئة 
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن

Providing a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

0149005 تربية األرانب Rabbit farming إصدار رخصة

بية من مواد توفر درجة الحرارة المناسبة لألرانب  بية المفتوحة من مادة صلبة وبشكل مائل يسهل تضيف مياه غسل وتنظيف األرضية من الفضالت، مع تصميم بيوت الي  تصميم أرضية بيوت الي 

بية المغلقة ذات االرتفاعات المناسبة لألسقف والجدران الجانبية والمحتوية عىل فتحات المراوح  بية، مع استخدام بيوت الي  ة الي  يد الجيد ومخرج الطوارئ، مع توفير  (التهوية)طول في  والتير

ن  اوح بير ات تي  16 – 14اإلضاءة الجيدة لفي 
ً
.  ساعة يوميا

The design of the floor of the open breeding houses from a solid material in a diagonal way that facilitates the drainage of water for washing and cleaning the 

floor from the waste, with the design of the breeding houses from materials that provide the appropriate temperature for rabbits throughout the breeding 

period, with the use of closed breeding houses with appropriate heights for ceilings and side walls and containing fan holes ( ventilation), good cooling and 

emergency exit, with good lighting for periods ranging from 14-16 hours per day.

0149005 تربية األرانب Rabbit farming إصدار رخصة
ها بطريقة تؤمن فحص األمهات والمواليد بعد الوالدة .تخصيص مساحات ألقفاص األمهات توضع بها صناديق الوالدة بعد تنظيفها وتطهير Allocate spaces for mothers’ cages in which delivery boxes are placed after being cleaned and disinfected in a way that ensures examination of mothers and 

newborns after birth.

0149005 تربية األرانب Rabbit farming إصدار رخصة ي يتم تربيتها وأن تخصص بطاريات منفصلة للفئات المختلفة من األرانب من أمهات، 
ي أعدادها والمساحة األرضية مع أعداد األرانب الت 

عند استخدام البطاريات، يجب أن تتناسب سعة البطاريات فن

اوج ن .ذكور، تربية للصغار وأخرى ألغراض الي 

When using batteries, the capacity of the batteries in their numbers and the floor area must be proportional to the number of rabbits that are being reared, 

and separate batteries should be allocated to the different categories of rabbits, including mothers, males, raising young and others for mating purposes.

4649064 بالجملة- تجارة األدوية البيطرية  Wholesale of veterinary medicines إصدار رخصة
ي والبيئة	

ي وزارة التغير المناىحن
 .أن تكون األدوية مسجلة فن

The medicines should be registered with the Ministry of Climate Change and Environment.

4649064 بالجملة- تجارة األدوية البيطرية  Wholesale of veterinary medicines إصدار رخصة
ات البيطرية	  توفير خزائن منفصلة لحفظ السموم، مع توفير معدات لقياس درجات الحرارة للمستحضن

Providing separate cabinets for storing poisons, as well as providing equipment for measuring temperatures for veterinary products

4649064 بالجملة- تجارة األدوية البيطرية  Wholesale of veterinary medicines إصدار رخصة ي و البيئة
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

141001.1 ن- تربية األبقار   صغار المنتجير Cow Farming إصدار رخصة
- عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات عىل أساس السعة االستيعابية للحظائر والمساحة المطلوبة للرأس الواحد ومعدل نمو الحيوان، مع تخصيص مناطق منفصلة لعزل الحيوانات المريضة 

ي يتم تربيتها- األمهات- المواليد
ي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر الحيوانات الت 

ذكور التلقيح، مع تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب الت 

Not to exceed the number of animals allocated on the basis of the carrying capacity of the barns, the space required for one head and the growth rate of the 

animal, with separate areas for isolating sick animals - newborns - mothers - pollination males, while providing the barns with the appropriate number of  

feeders and drinking area  whose design is commensurate with the type and age of the animals being used raised

141001.1 ن- تربية األبقار   صغار المنتجير Cow Farming إصدار رخصة
 

ي و البيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

141001.1 ن- تربية األبقار   صغار المنتجير Cow Farming إصدار رخصة
ام بتعريف وتسجيل الحيوانات مع اصدار شهادة صحية من الهيئة تفيد بخلو الحيوانات من األمراض ن عند نقل الحيوانات يجب اإللي 

When transporting animals, the identification and registration of the animals must be adhered to, along with the issuance of a health certificate from the 

authority stating that the animals are free of diseases

143002.1 ن   ن- تربية النوق المدرة للير صغار المنتجير Camel Breeding for Milk - Small Producers إصدار رخصة تصميم المحلب عىل نحو يؤمن سهولة دخول وخروج ودوران الحيوانات، تصميم أرضيات المحلب بشكل يضمن كفاءة التنظيف والتطهير ومنع انزالق وسقوط الحيوانات، مع تصميم المحلب 

ات بحيث يكون جيد التهوية واإلضاءة وبه أنظمة كافية وفعالة لمكافحة الحشر

Designing the parlor in a way that ensures easy entry, exit and rotation of the animals, designing the parlor floors in a manner that ensures efficient cleaning 

and disinfection and preventing the animals from slipping and falling, with the design of the parlor so that it is well ventilated and lit and has adequate and 

effective systems for pest control

143002.1 ن   ن- تربية النوق المدرة للير صغار المنتجير Camel Breeding for Milk - Small Producers إصدار رخصة وعها من األوساخ والروث قبل عملية الحلب، والتأكد من نظافة اإلناث الحلوبة والعناية بعملية حلبها وتنظيف  تخصيص مكان بالقرب من المحلب وتزويده بوسائل ومواد لتنظيف الحيوانات ورصن

وعها وإتباع الممارسات الصحية السليمة عند ممارسة الحلب وتطهير رصن

Allocating a place near the milking parlor and providing it with means and materials to clean the animals and their udders from dirt and dung before the 

milking process, ensuring the cleanliness of the milking females, taking care of the milking process, cleaning and disinfecting their udders, and following 

proper health practices when practicing milking.

143002.1 ن   ن- تربية النوق المدرة للير صغار المنتجير Camel Breeding for Milk - Small Producers إصدار رخصة
توفير خزانات لحفظ اإلنتاج اليومي للحليب يتناسب حجمها وعددها مع كمية الحليب المنتج، عىل أن تكون الخزانات مزودة بأجهزة لقياس كمية الحليب المخزن ورصد درجات حرارته

Providing tanks to preserve the daily production of milk, the size and number of which is proportional to the amount of milk produced, provided that the tanks 

are equipped with devices to measure the amount of stored milk and monitor its temperatures

143002.1 ن   ن- تربية النوق المدرة للير صغار المنتجير Camel Breeding for Milk - Small Producers إصدار رخصة ي و البيئة
Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن

0143002 ن تربية النوق المدرة للير Camel Breeding for Milk إصدار رخصة تصميم المحلب عىل نحو يؤمن سهولة دخول وخروج ودوران الحيوانات، تصميم أرضيات المحلب بشكل يضمن كفاءة التنظيف والتطهير ومنع انزالق وسقوط الحيوانات، مع تصميم المحلب 

ات بحيث يكون جيد التهوية واإلضاءة وبه أنظمة كافية وفعالة لمكافحة الحشر

Designing the milking parlors in a way that ensures easy entry, exit and rotation of the animals, designing the parlor floors in a manner that ensures efficient 

cleaning and disinfection and preventing the animals from slipping and falling, with the design of the parlor so that it is well ventilated and lit and has 

adequate and effective systems for pest control

0143002 ن تربية النوق المدرة للير Camel Breeding for Milk إصدار رخصة وعها من األوساخ والروث قبل عملية الحلب، والتأكد من نظافة اإلناث الحلوبة والعناية بعملية حلبها وتنظيف  تخصيص مكان بالقرب من المحلب وتزويده بوسائل ومواد لتنظيف الحيوانات ورصن

وعها وإتباع الممارسات الصحية السليمة عند ممارسة الحلب وتطهير رصن

Allocating a place near the milking parlor and providing it with means and materials to clean the animals and their udders from dirt and dung before the 

milking process, ensuring the cleanliness of the milking females, taking care of the milking process, cleaning and disinfecting their udders, and following 

proper health practices when practicing milking.

0143002 ن تربية النوق المدرة للير Camel Breeding for Milk إصدار رخصة توفير خزانات لحفظ اإلنتاج اليومي للحليب يتناسب حجمها وعددها مع كمية الحليب المنتج، عىل أن تكون الخزانات مزودة بأجهزة لقياس كمية الحليب المخزن ورصد درجات حرارته، مع غدم 

خلط حليب أنواع الحيوانات المختلفة

Providing tanks to preserve the daily production of milk, their size and number commensurate with the amount of milk produced, provided that the tanks are 

equipped with devices to measure the amount of stored milk and monitor its temperatures, with the mixing of milk of different types of animals

0143002 ن تربية النوق المدرة للير Camel Breeding for Milk إصدار رخصة ي و البيئة
توفير  طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Provide a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

0143001 تربية الجمال Camel Breeding إصدار رخصة -  عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات عىل أساس السعة االستيعابية للحظائر والمساحة المطلوبة للرأس الواحد ومعدل نمو الحيوان، مع تخصيص مناطق منفصلة لعزل الحيوانات المريضة 

ي يتم تربيتها- األمهات- المواليد
ي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر الحيوانات الت 

ذكور التلقيح، مع تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب الت 

Not to exceed the number of animals allocated on the basis of the carrying capacity of the barns, the space required for one head and the growth rate of the 

animal, with separate areas for isolating sick animals - newborns - mothers - pollination males, while providing the barns with the appropriate number of 

feeders and drinkers whose design is commensurate with the type and age of the animals being used raised

0143001 تربية الجمال Camel Breeding إصدار رخصة ي والبيئة
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Provide a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

0143001 تربية الجمال Camel Breeding إصدار رخصة
ام بتعريف وتسجيل الحيوانات مع اصدار شهادة صحية من الهيئة تفيد بخلو الحيوانات من األمراض ن عند نقل الحيوانات يجب اإللي 

When transporting animals, the identification and registration of the animals must be adhered to, along with the issuance of a health certificate from the 

authority stating that the animals are free of diseases

0141001 تربية األبقار Cow Farming إصدار رخصة - عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات عىل أساس السعة االستيعابية للحظائر والمساحة المطلوبة للرأس الواحد ومعدل نمو الحيوان، مع تخصيص مناطق منفصلة لعزل الحيوانات المريضة 

ي يتم تربيتها- األمهات- المواليد
ي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر الحيوانات الت 

ذكور التلقيح، مع تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب الت 

Not to exceed the number of animals allocated on the basis of the carrying capacity of the barns, the space required for one head and the growth rate of the 

animal, with separate areas for isolating sick animals - newborns - mothers - pollination males, while providing the barns with the appropriate number of 

feeders and drinkers whose design is commensurate with the type and age of the animals being used raised

0141001 تربية األبقار Cow Farming إصدار رخصة ي والبيئة
توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Provide a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

0141001 تربية األبقار Cow Farming إصدار رخصة
ام بتعريف وتسجيل الحيوانات مع اصدار شهادة صحية من الهيئة تفيد بخلو الحيوانات من األمراض ن  عند نقل الحيوانات يجب اإللي 

When transporting animals, the identification and registration of the animals must be adhered to, along with the issuance of a health certificate from the 

authority stating that the animals are free of diseases

149003 تربية الغزالن Deer Breeding إصدار رخصة - عدم تجاوز العدد المخصص للحيوانات عىل أساس السعة االستيعابية للحظائر والمساحة المطلوبة للرأس الواحد ومعدل نمو الحيوان، مع تخصيص مناطق منفصلة لعزل الحيوانات المريضة 

ي يتم تربيتها- األمهات- المواليد
ي يتناسب تصميمها مع نوع وعمر الحيوانات الت 

ذكور التلقيح، مع تزويد الحظائر بالعدد المناسب من المعالف والمشارب الت 

Not to exceed the number of animals allocated on the basis of the carrying capacity of the barns, the space required for one head and the growth rate of the 

animal, with separate areas for isolating sick animals - newborns - mothers - pollination males, while providing the barns with the appropriate number of 

feeders and drinkers whose design is commensurate with the type and age of the animals being used raised

149003 تربية الغزالن Deer Breeding إصدار رخصة ي والبيئة
Provide a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment توفير طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن

149003 تربية الغزالن Deer Breeding إصدار رخصة
ام بتعريف وتسجيل الحيوانات مع اصدار شهادة صحية من الهيئة تفيد بخلو الحيوانات من األمراض ن  عند نقل الحيوانات يجب اإللي 

When transporting animals, the identification and registration of the animals must be adhered to, along with the issuance of a health certificate from the 

authority stating that the animals are free of diseases

4721042 بالتجزئة- بيع  مكمالت علف الحيوانات  Retail Sale of Animal Fodder Supplements إصدار رخصة
.توفير سبل التخلص من مخلفات ونفايات العلف

Providing ways to get rid of waste and residues of fodder 

4721042 بالتجزئة- بيع  مكمالت علف الحيوانات  Retail Sale of Animal Fodder Supplements إصدار رخصة ي أن تكون المنشأة 
ن االعتبار التدابير واإلجراءات الوقائية وعىل األخص ينبغن  عىل سالمة العلف وصالحيته، بعد األخذ بعير

ً
 عن أي مكان قد يشكل تهديدا

ً
، وبعيدا

ً
أن يكون موقع منشأة العلف مناسبا

ي األفات- بعدة عن مناطق التلوث
بعيدة عن مكبات النفايات الصلبة و السائلة- المعرضة لخطر تفسر

The location of the feed facility should be appropriate, and away from any place that may pose a threat to the safety and suitability of the feed, after taking 

into account the preventive measures and procedures, in particular, the facility should be far from pollution areas - exposed to the risk of pest outbreaks - far 

from solid and liquid waste dumps.

4721025.1 ي – بالتجزئة - بيع االعالف  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail sale of Fodder - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة
.توفير سبل التخلص من مخلفات ونفايات العلف

Providing ways to get rid of waste and residues of fodder 

4721025.1 ي – بالتجزئة - بيع االعالف  (سيارة  متنقلة)تاجر أبوظتر   Retail sale of Fodder - Abu Dhabi dealer (mobile car) إصدار رخصة ي أن تكون المنشأة 
ن االعتبار التدابير واإلجراءات الوقائية وعىل األخص ينبغن  عىل سالمة العلف وصالحيته، بعد األخذ بعير

ً
 عن أي مكان قد يشكل تهديدا

ً
، وبعيدا

ً
أن يكون موقع منشأة العلف مناسبا

ي األفات- بعدة عن مناطق التلوث
بعيدة عن مكبات النفايات الصلبة و السائلة- المعرضة لخطر تفسر

The location of the feed facility should be appropriate, and away from any place that may pose a threat to the safety and suitability of the feed, after taking 

into account the preventive measures and procedures, in particular, the facility should be far from pollution areas - exposed to the risk of pest outbreaks - far 

from solid and liquid waste dumps.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live animal trading إصدار رخصة
ي األمراض واألوبئة

ي حالة ظهور أو تفسر
.تطبيق األنظمة الصحية والوقائية المعتمدة لدى اإلدارة المختصة كإجراءات األمن الحيوي، أو أية إجراءات طارئة تتخذ فن

Apply the health and preventive systems approved by the competent department, such as biosecurity measures, or any emergency measures taken in the 

event of the emergence or outbreak of diseases and epidemics.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة
ورية لتنظيف المحالت والمعدات الموجودة وصيانتها باستمرار وبكفاءة تامة .توفير المعدات والمواد المناسبة والضن Providing the appropriate and necessary equipment and materials to clean and maintain existing stores and equipment continuously and efficiently.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة  عىل الحيوان
ً
 صحيا

ً
ي تمثل خطرا

ية الت  .توفير خزانات مناسبة وجيدة الغلق لحفظ المواد الكيماوية والمبيدات الحشر Providing suitable and well-closed tanks to store chemicals and pesticides that pose a health risk to the animal.

#Public



4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة
ات البيطرية بعد االستخدام ي إلدارة النفايات التخلص من العبوات الفارغة للمستحضن  لإلجراءات المعمول بها لدى مركز أبوظتر

ً
وفقا Dispose of empty containers of veterinary preparations after use in accordance with the procedures in force at the Abu Dhabi Center for Waste Management

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة ة، مع عدم إيواء  ي للحظير ي السياج الخارىحر
ة من نوعي الضأن والماعز، مع منع إيواء أي حيوان خارج المحل أو ربطه فن ات الصغير كة عدا المجي  منع إيواء أنواع الحيوانات المختلفة بحظائر مشي 

ة ي نفس المأوى أو الحظير
ي يحتمل أن تؤذي بعضها البعض فن

.الحيوانات الت 

It is forbidden to harbor different types of animals in common enclosures, except for small ruminants of the two types of sheep and goats, with the 

prohibition of harboring any animal outside the store or linking it to the outer fence of the enclosure, and not to accommodate animals that are likely to harm 

each other in the same shelter or enclosure.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة

ي التعامل مع الحيوانات عند إنزالها أو تحميلها من وسائل النقل أو تحريكها داخل المنشأة
.التأكد من تطبيق متطلبات الرفق بالحيوان فن

Ensure that the requirements of animal welfare are applied in dealing with animals when they are unloaded or loaded from means of transport or moved 

within the facility.

.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة ة بناء عىل المساحة الواجب تخصيصها للرأس الواحد .عدم تجاوز عدد ونوع الحيوانات لسعة الحظير The number and type of animals should not exceed the capacity of the barn, based on the area to be allocated for one head.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة  لعمال المحل أو الجمهور
ً
را .توفير مكان منفصل وآمن لوضع أي حيوان قد تصعب السيطرة عليه أو قد يسبب رصن Provide a separate and safe place to place any animal that may be difficult to control or may cause harm to shop workers or the public.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة ن الفئات العمرية المختلفة، وتنفيذ اإلنشاءات وفقا لغرض تخصيص الموقع وترخيص النشاط مع توفير   عىل الحيوانات للفصل بير
ً
استخدام أنواع الحواجز والفواصل داخل الحظائر ال تمثل خطرا

مشارب ومعالف كافية للحظائر

The use of barriers and separators inside the pens that do not represent a danger to the animals to separate the different age groups, and the implementation 

of construction according to the purpose of allocating the site and licensing the activity with the provision of sufficient feeders and drinking places  for the 

brans

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة ة الزمنية  عدم السماح بعرض حيوانات مريضة أو ما زالت تتلق  العالج للتداول، ويجوز للطبيب البيطري الحكومي نقل هذه الحيوانات للعالج خارج السوق، عىل أن يتم توضيح نوع العالج والفي 

ي الشهادة الصحية المصاحبة للحيوان
ي فن
.المتبقية لالنحسار الدوانئ

Not allowing sick animals or those still receiving treatment to be traded. The government veterinarian may transfer these animals for treatment outside the 

market, provided that the type of treatment and the remaining time period for drug withdrawal are indicated in the health certificate accompanying the 

animal.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة
ي
حاالت النفوق واإلجهاض واالشتباه بوجود أي مرض معد .أ: إبالغ الطبيب البيطري الحكومي بالسوق بشكل فوري عند حدوث أحد الحاالت اآلن 

.الحاالت المرضية غير المعدية أو الحوادث مثل الكسور .ب

.حاالت الوالدة الحديثة .ج

وضع لوحة إستدالل واضحة تحمل إسم المنشأة و رقمها وبيانات اإلتصال. د

Immediately inform the government veterinarian in the market when one of the following cases occurs: a. Cases of death, miscarriage, and suspicion of any 

infectious disease

b. Non-communicable conditions or accidents, such as fractures.

c. recent births.

d. Placing a clear inference board bearing the name, number and contact details of the facility.

4620905 بالجملة- تجارة الحيوانات الحية    Wholesale of Live Animal Trading إصدار رخصة
.عدم إيواء أو عرض أو بيع أو نقل أو ذبح أو تداول أي حيوان أو منتجات حيوانية لم يتم تسجيلها وترقيمها أو تعريفها وفق أحكام أنظمة تعريف وتسجيل الحيوانات

Not to harbor, display, sell, transport, slaughter or trade any animal or animal products that have not been registered, numbered or identified in accordance 

with the provisions of the animal identification and registration regulations.

4923016 نقل األعالف واألغذية الحيوانية Transport of Animal Fodder and Food إصدار رخصة  

ي عبوات 
ي ذلك المضافات والمكمالت العلفية فن

، مع نقل وتخزين العلف وجميع مكوناته بما فن ي األسواق عن العلف غير المصنع لمنع حدوث التلوث التبادلي
فصل العلف المصنع والجاهز لطرحه فن

ي تقلل من إمكانية حدوث التلوث لضمان سالمة العلف
ي المناطق المخصصة لذلك وبالطريقة الت 

ي القيام بعملية االستالم والتخزين فن
مالئمة، كما ينبغن

Separating the processed and ready-to-market fodder from the unprocessed fodder to prevent cross-contamination, with transporting and storing the fodder 

and all its components, including fodder additives and supplements, in appropriate packages. The process of receiving and storing should also be carried out 

in the areas designated for this and in a manner that reduces the possibility of contamination to ensure the safety of the fodder

4923016 نقل األعالف واألغذية الحيوانية Transport of Animal Fodder and Food إصدار رخصة
.المحافظة عىل التنظيف والتطهير المنتظم لوسائل نقل العلف لحماية العلف من التلوث

Maintain regular cleaning and disinfection of fodder conveyances to protect fodder from contamination.

4923016 نقل األعالف واألغذية الحيوانية Transport of Animal Fodder and Food إصدار رخصة
ي تلك الناقالت بحيث ال يتم خلط أنواع مختلفة من األعالف  (األعالف السائبة)تخصيص ناقالت مجهزة لنقل العلف غير المعبأ 

ي الناقلة عند التحميل، وأن  (خاصة المعالجة)عن طريق وضعه فن
فن

ورية أخرى .تحرر شهادة إنتاج مصاحبة لوسيلة النقل بالكمية المصنعة وأي بيانات رصن

Allocate tankers equipped to transport bulk fodder (bulk fodder) by placing it in those conveyors so that different types of fodder (especially processed) are 

not mixed in the tanker when loading, and that a production certificate is issued accompanying the means of transport with the manufactured quantity and 

any other necessary data.

4923016 نقل األعالف واألغذية الحيوانية Transport of Animal Fodder and Food إصدار رخصة
	  عىل سالمة العلف، وأن تتوفر بها إمكانية التعبئة (سايلوات)عند استخدام صوامع 

ً
لتخزين العلف الخام يجب أن تكون ذات طاقة استيعابية مالئمة وأن تكون مصنوعة من مواد ال تؤثر سلبا  

والتفري    غ بالسهولة الممكنة ووجود فتحات ذات أغطية محكمة ألغراض التفتيش والصيانة، ووسائل التجفيف للسيطرة عىل الرطوبة وتأثير درجة الحرارة الخارجية بما يحول دون تكتل العلف

When using silos to store raw fodder,  they must have an appropriate capacity and be made of materials that do not negatively affect the safety of the fodder 

and have the possibility of filling and unloading as easily as possible and the presence of openings with tight lids for the purposes of inspection and 

maintenance, and means of drying to control moisture and the effect of the outside temperature in a way that prevent fodder from  clumping

4721026 بالتجزئة- بيع االبقار    Retail sale of Cows إصدار رخصة ي الحيازة
ي من العمال ذوي المعرفة والمهارة بكيفية العناية والرفق بالحيوانات فن

.تخصيص عدد كافن Allocate a sufficient number of workers with knowledge and skill on how to care and be kind to animals in the possession.

4721026 بالتجزئة- بيع االبقار    Retail sale of Cows إصدار رخصة
ورية لتنظيف المحالت والمعدات الموجودة وصيانتها باستمرار وبكفاءة تامة .توفير المعدات والمواد المناسبة والضن Providing the appropriate and necessary equipment and materials to clean and maintain existing stores and equipment continuously and efficiently.

4721026 بالتجزئة- بيع االبقار    Retail sale of Cows إصدار رخصة  عىل الحيوان
ً
 صحيا

ً
ي تمثل خطرا

ية الت  .توفير خزانات مناسبة وجيدة الغلق لحفظ المواد الكيماوية والمبيدات الحشر Providing suitable and well-closed tanks to store chemicals and pesticides that pose a health risk to the animal.

4721026 بالتجزئة- بيع االبقار    Retail sale of Cows إصدار رخصة  لعمال المحل أو الجمهور
ً
را .توفير مكان منفصل وآمن لوضع أي حيوان قد تصعب السيطرة عليه أو قد يسبب رصن Provide a separate and safe place to place any animal that may be difficult to control or may cause harm to shop workers or the public.

4721026 بالتجزئة- بيع االبقار    Retail sale of Cows إصدار رخصة ي و اإلنشاءات وفقا لغرض 
ن الفئات العمرية المختلفة، تنفيذ المبانن  عىل الحيوانات لغرض منع هروب  ها أو للفصل بير

ً
عدم استخدام أي أنواع من الحواجز والفواصل داخل الحظائر بطريقة تمثل خطرا

تخصيص الموقع وترخيص النشاط وتوفير مشارب ومعالف كافية للحظائر

Not to use any types of barriers and dividers inside the pens in a way that poses a danger to the animals for the purpose of preventing their escape or to 

separate the different age groups.and the implementation of construction according to the purpose of allocating the site and licensing the activity with the 

provision of sufficient feeders and drinking places  for the brans

4721026 بالتجزئة- بيع االبقار    Retail sale of Cows إصدار رخصة وضع لوحة إستدالل واضحة تحمل إسم المنشأة و رقمها وبيانات اإلتصال Put a clear inference board bearing the name, number and contact data of the facility

4721027 بالتجزئة- بيع األغنام    Retail sale of Sheep إصدار رخصة ي الحيازة
ي من العمال ذوي المعرفة والمهارة بكيفية العناية والرفق بالحيوانات فن

.تخصيص عدد كافن Allocate a sufficient number of workers with knowledge and skill on how to care and be kind to animals in the possession.

4721027 بالتجزئة- بيع األغنام    Retail sale of Sheep إصدار رخصة
ورية لتنظيف المحالت والمعدات الموجودة وصيانتها باستمرار وبكفاءة تامة .توفير المعدات والمواد المناسبة والضن Providing the appropriate and necessary equipment and materials to clean and maintain existing stores and equipment continuously and efficiently.

4721027 بالتجزئة- بيع األغنام    Retail sale of Sheep إصدار رخصة  عىل الحيوان
ً
 صحيا

ً
ي تمثل خطرا

ية الت  .توفير خزانات مناسبة وجيدة الغلق لحفظ المواد الكيماوية والمبيدات الحشر Providing suitable and well-closed tanks to store chemicals and pesticides that pose a health risk to the animal.

4721027 بالتجزئة- بيع األغنام    Retail sale of Sheep إصدار رخصة  لعمال المحل أو الجمهور
ً
را .توفير مكان منفصل وآمن لوضع أي حيوان قد تصعب السيطرة عليه أو قد يسبب رصن Provide a separate and safe place to place any animal that may be difficult to control or may cause harm to shop workers or the public.

4721027 بالتجزئة- بيع األغنام    Retail sale of Sheep إصدار رخصة ي و اإلنشاءات وفقا لغرض 
ن الفئات العمرية المختلفة، تنفيذ المبانن  عىل الحيوانات لغرض منع هروب  ها أو للفصل بير

ً
عدم استخدام أي أنواع من الحواجز والفواصل داخل الحظائر بطريقة تمثل خطرا

تخصيص الموقع وترخيص النشاط وتوفير مشارب ومعالف كافية للحظائر

Not to use any types of barriers and dividers inside the pens in a way that poses a danger to the animals for the purpose of preventing their escape or to 

separate the different age groups.and the implementation of construction according to the purpose of allocating the site and licensing the activity with the 

provision of sufficient feeders and drinking places  for the brans

4721027 بالتجزئة- بيع األغنام    Retail sale of Sheep إصدار رخصة وضع لوحة إستدالل واضحة تحمل إسم المنشأة و رقمها وبيانات اإلتصال Put a clear inference board bearing the name, number and contact data of the facility

4721028 بالتجزئة- بيع األبل    Retail sale of Camel إصدار رخصة ي الحيازة
ي من العمال ذوي المعرفة والمهارة بكيفية العناية والرفق بالحيوانات فن

.تخصيص عدد كافن Allocate a sufficient number of workers with knowledge and skill on how to care and be kind to animals in the possession.

4721028 بالتجزئة- بيع األبل    Retail sale of Camel إصدار رخصة
ورية لتنظيف المحالت والمعدات الموجودة وصيانتها باستمرار وبكفاءة تامة .توفير المعدات والمواد المناسبة والضن Providing the appropriate and necessary equipment and materials to clean and maintain existing stores and equipment continuously and efficiently.

4721028 بالتجزئة- بيع األبل    Retail sale of Camel إصدار رخصة  عىل الحيوان
ً
 صحيا

ً
ي تمثل خطرا

ية الت  .توفير خزانات مناسبة وجيدة الغلق لحفظ المواد الكيماوية والمبيدات الحشر Providing suitable and well-closed tanks to store chemicals and pesticides that pose a health risk to the animal.

4721028 بالتجزئة- بيع األبل    Retail sale of Camel إصدار رخصة  لعمال المحل أو الجمهور
ً
را .توفير مكان منفصل وآمن لوضع أي حيوان قد تصعب السيطرة عليه أو قد يسبب رصن Provide a separate and safe place to place any animal that may be difficult to control or may cause harm to shop workers or the public.

4721028 بالتجزئة- بيع األبل    Retail sale of Camel إصدار رخصة ي و اإلنشاءات وفقا لغرض 
ن الفئات العمرية المختلفة، تنفيذ المبانن  عىل الحيوانات لغرض منع هروب  ها أو للفصل بير

ً
عدم استخدام أي أنواع من الحواجز والفواصل داخل الحظائر بطريقة تمثل خطرا

تخصيص الموقع وترخيص النشاط وتوفير مشارب ومعالف كافية للحظائر

Not to use any types of barriers and dividers inside the pens in a way that poses a danger to the animals for the purpose of preventing their escape or to 

separate the different age groups.and the implementation of construction according to the purpose of allocating the site and licensing the activity with the 

provision of sufficient feeders and drinking places  for the brans

4721028 بالتجزئة- بيع األبل    Retail sale of Camel إصدار رخصة
 

وضع لوحة إستدالل واضحة تحمل إسم المنشأة و رقمها وبيانات اإلتصال Put a clear inference board bearing the name, number and contact data of the facility

7500006 االستشارات البيطرية Veterinary Consultation إصدار رخصة ي
ي والبيئة، مع توفير مكتب وطاقم فتن

أن يكون الطبيب مرخص من وزارة التغير المناىحن The doctor must be licensed by the Ministry of Climate Change and Environment, with an office and technical staff

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

التأكد من اكتمال كافة المرافق الهامة بما فيها حظائر إيواء الحيوانات والطرق البينية وفقا للتصميم بما يضمن إستيفاء متطلبات األمن الحيوي، مع وضع لوحة إستدالل تحمل إسم المنشأة

Ensuring the completion of all important facilities, including animal shelters and roads, according to the design, to ensure that the requirements of biosecurity 

are met, with an inference board bearing the name of the facility.

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

توفير سياج أو سور يحقق متطلبات األمن الحيوي ووضع إجراءات لرش المركبات الداخلة بمواد مطهرة، مع توفير مداخل ومخارج ضبط حركة وإجراءات دخول وخروج الحيوانات من وإل السوق

Providing a fence or boundary wall that fulfills the requirements of biosecurity and setting procedures for spraying vehicles entering with disinfectant 

materials, while providing entrances and exits to control the movement and procedures for the entry and exit of animals to and from the market

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

ب للحظائر وخزانات رئيسية للحفظ توفير وسائل إلمداد مياه الشر Providing drinking water supplies for barns and main storage tanks

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

 

توفير مكتب لإلدارة وحفظ السجالت Providing an office for management and record keeping

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

ن إلدارة السوق للقيام بأعمال المراقبة والتحكم بالمداخل والمخارج الرئيسية للسوق والمحالت بطريقة تؤمن عدم هروب الحيوانات وتسهل إدخال  ن التابعير ي من العمال والفنيير
 توفير العدد الكافن

.وإخراج المعدات، ومهام النظافة العامة بالسوق خاصة إزالة المخلفات كبقايا األعالف المتناثرة وتجمعات المياه الراكدة والنظافة المستمرة للطرق الفرعية بالسوق خارج المحالت

Provide a sufficient number of workers and technicians of the market administration to carry out monitoring and control work at the main entrances and exits 

of the market and stores in a way that ensures that animals do not escape and facilitate the entry and exit of equipment, and general hygiene tasks in the 

market, especially the removal of waste such as scattered fodder residues and stagnant water pools, and the continuous cleaning of secondary roads in the 

market outside the stores.

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

ورية للتنظيف الجيد والحفاظ عىل نظافة المحالت والمعدات الموجودة وصيانتها باستمرار وبكفاءة تامة .توفير المعدات والمواد المناسبة والضن

Providing the appropriate and necessary equipment and materials for good cleaning and maintaining the cleanliness of the shops and the existing equipment 

and maintaining them continuously and efficiently.

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

ية أو أية مواد كيماوية أخرى توفير خزانات مناسبة بالمحل جيدة الغلق لحفظ المنظفات  والمبيدات الحشر Providing suitable, well-closed tanks in the shop to store detergents, pesticides or any other chemicals

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

 لعمال المحل أو الجمهور
ً
را ي نفس . توفير مكان منفصل وآمن لوضع أي حيوان قد تصعب السيطرة عليه أو قد يسبب رصن

ي يحتمل أن تؤذي بعضها البعض فن
كما ال يسمح بإيواء الحيوانات الت 

ة .المأوى أو الحظير

Provide a separate and safe place to place any animal that may be difficult to control or may cause harm to shop workers or the public. It is also not allowed to 

house animals that are likely to harm each other in the same shelter or barn.

8211020 ي
إدارة وتشغيل سوق المواشر

Management and Operation ofLivestock Market
Management and Operation ofLivestock Market  إصدار رخصة

ية و الطيور والقوارض أن تكون البنيه التحتية للحظائر مصممه بصوره تمنع دخول األفات الحشر The infrastructure of the pens should be designed in a way that prevents the entry of insect pests, birds and rodents

8211021
تشغيل المقاصب لذبح الحيوانات

Operation of slaughterhouses to slaughter animals
Operation of slaughterhouses to slaughter animals  إصدار رخصة ن Providing an office, administrative staff and technicians توفير مكتب وطاقم إداري وفنيير

146003.1 ن- تشغيل مفارخ الدواجن  صغار المنتجير  Operation of Poultry Hatcheries-small producers إصدار رخصة ي و البيئة
توفير عقد مع طبيب بيطري مرخص من وزارة التغير المناىحن Providing a contract with a veterinarian licensed by the Ministry of Climate Change and Environment

146003.1 ن- تشغيل مفارخ الدواجن  صغار المنتجير  Operation of Poultry Hatcheries-small producers إصدار رخصة بية بمسافة ال تقل عن   عن بيوت الي 
ً
ي 500أن يكون المفقس بعيدا

، كما يجب أن يكون للمفقس مداخل ومخارج مستقلة يتم وضع اللوحات الخاصة باألمن الحيوي عليها، عىل أن يراع فن  مي 

شيح الهواء وتنقيته .تصميم المفقس سهولة التنظيف والتعقيم والتهوية الجيدة، تزويد المفقس بأجهزة لي 

The hatchery should be at least 500 meters away from the breeding houses, and the hatch must have independent entrances and exits on which biosecurity 

panels are placed, taking into account the design of the hatchery, ease of cleaning, sterilization and good ventilation, and providing the hatch with devices for 

air filtration and purification.

146003.1 ن- تشغيل مفارخ الدواجن  صغار المنتجير  Operation of Poultry Hatcheries-small producers إصدار رخصة
اؤه من مزرعة أخرى داخل الدولة يجب التدقيق عىل الشهادات الصحية البيطرية المصاحبة للشحنة، مع توفير غرف منفصلة للمراحل اإلنتاجية المختلفة بالمفقس  اد البيض المخصب أو شر  استير

بية حيلها لبيوت الي   لي 
ً
.بما يشمل استقبال وفرز وتطهير البيض المخصب، الحضن والتفقيس وإعداد وتهيئة الصيصان بعد الفقس تمهيدا

Importing fertilized eggs or buying them from another farm inside the country The veterinary health certificates accompanying the shipment must be 

checked, with separate rooms for the different production stages in the hatchery, including receiving, sorting and disinfecting fertilized eggs, incubation and 

hatching, preparing and preparing chicks after hatching in preparation for their deportation to breeding houses.

146003.1 ن- تشغيل مفارخ الدواجن  صغار المنتجير  Operation of Poultry Hatcheries-small producers إصدار رخصة
بية حيلها لبيوت الي   لي 

ً
توفير غرف منفصلة للمراحل اإلنتاجية المختلفة بالمفقس بما يشمل استقبال وفرز وتطهير البيض المخصب، الحضن والتفقيس وإعداد وتهيئة الصيصان بعد الفقس تمهيدا

Providing separate rooms for the different productive stages in the hatchery, including receiving, sorting and disinfecting fertilized eggs, incubation and 

hatching, and preparing and preparing chicks after hatching in preparation for their transfer to breeding houses

146003.1 ن- تشغيل مفارخ الدواجن  صغار المنتجير  Operation of Poultry Hatcheries-small producers إصدار رخصة
ي الدولة، تعريف الدفعات اإلنتاجية بوسيلة مناسبة لتسهيل عملية التتبع

ي فن
نامج الوقانئ  للير

ً
ي عمر يوم واحد وفقا

ن الصيصان قبل نقلها بجرعات اللقاحات الموىص بها فن تحصير

Vaccinating chicks before transferring them with the recommended doses of vaccines at the age of one day, according to the preventive program in the 

country. Defining production batches with an appropriate means to facilitate the tracking process

#Public




