إدارة الصحة العامة
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�إدارة ال�صحة العامة
تعترب �إدارة ال�صحة العامة �إحدى الركائز الهامة يف بلدية ر�أ�س اخليمة ملا لأن�شطتها من �أثر فعال يف
احلفاظ على �صحة الإن�سان و�سالمة بيئته .وقد �سعت دائرة البلدية منذ ت�أ�سي�سها على �إن�شاء ق�سم
يعنى بال�صحة العامة ووفرت له كامل الإمكانيات مل�ساعدته على القيام بدوره يف وقاية �أفراد املجتمع
من الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق تلوث عنا�رص البيئة من ماء وغذاء وهواء ،حيث �إن ال�صحة العامة

هدف ت�سعى �إىل حتقيقه الدول يف العامل كافة لأن ال�صحة �أثمن ما لدى الإن�سان ،والإن�سان �أغلى
ما لدى الدولة.

يتـكون الهيكل التنظيمي لإدارة ال�صحة العامة
�إدارة ال�صحة العامة

ق�سم الرقابة الغذائية

ق�سم الرقابة البيطرية

ق�سم الرقابة ال�صحية والبيئية
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�أهدافنا
• احلفاظ على ال�صحة العامة لأفراد املجتمع .

• حماية البيئة من التلوث .

• الت�أكد من �سالمة الأغذية املعرو�ضة بالأ�سواق �سواء �أكانت م�ستوردة �أم م�صنعة حملياً .
• زيادة ثقة امل�ستهلك يف جودة الأغذية و�سالمتها .
• الت�أكد من جودة املياه و �سالمتها .

• زيادة م�ستوى الوعي ال�صحي لدى كافة �أفراد املجتمع .
• االرتقاء مب�ستوى ال�صناعة املحلية

• حماية امل�ستهلك من عمليات الغ�ش و التدلي�س .

• تطبيق القوانني و الأنظمة املتعلقة بال�صحة العامة  ...الخ .

• ك�سب ر�ضا �أفراد املجتمع و االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهم .
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اخت�صا�صاتنا
�أو ًال  :ق�سم الرقابة الغذائية- :

تعرف رقابة الأغذية ب�أنها عملية الرقابة والتفتي�ش على الأغذية ومنتجاتها للتحقيق من توفري درجة
قيا�سية �سبق حتديدها .وميكن �إيجاز �أهدافها مبا يلي - :

 - 1وقاية امل�ستهلكني من الأمرا�ض املعدية والأمرا�ض الطفيلية والت�سمم الغذائي التي تنتقل
�إليهم عن طريق الأغذية ومنتجاتها واملياه و�إر�شادهم وتوعيتهم وطرق املحافظة على
ال�صحة العامة و�صحة املجتمع.
 - 2تطبيق املوا�صفات القيا�سية املعتمدة وقانون قمع الغ�ش والتدلي�س يف املعامالت التجارية.
منع تداول الأغذية الفا�سدة �أو غري ال�صاحلة لال�ستهالك الآدمي يف الأ�سواق واملحالت التجارية
وم�صادرتها و�إعدامها.
 - 3تفتي�ش خمتلف �أنواع املن�ش�آت الغذائية للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات ال�صحية واحرتامها
لقواعد ال�سالمة.
 - 4االرتقاء بالوعي ال�صحي للعاملني يف جمال ت�صنيع الأغذية وكذلك امل�ستهلكني.
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 - 5مراقبة العاملني باملن�ش�آت الغذائية والت�أكد من ح�صولهم على �شهادة �صحية تثبت خلوهم
من الأمرا�ض املعدية.

 - 6مراقبة الأغذية امل�ستوردة من اخلارج و�أخذ عينات منها لتحليلها والت�أكد من مطابقتها
للموا�صفات القيا�سية قبل الإفراج اجلمركي عنها.

 - 7مراقبة الأغذية امل�صدرة �إىل اخلارج والت�أكد من �صالحيتها لال�ستهالك الآدمي.

ثانياً  :ق�سم الرقابة البيطرية - :

 - 1الك�شف على احليوانات القادمة عرب مداخل الإمارة الربية والبحرية واجلوية للت�أكد من خلوها
من الأمرا�ض املعدية .

 - 2الك�شف على اللحوم املذبوحة باملق�صب للت�أكد من �سالمتها و�صالحية حلومها لال�ستهالك
الآدمي .

 - 4رقابة �أ�سواق املا�شية للت�أكد من �سالمة املوا�شي و تنظيم عملية تنقلها يف الدولة .

 - 5الك�شف على املالحم للت�أكد من �صالحية اللحوم لال�ستهالك الآدمي .

 - 6الك�شف على حمالت بيع الدواجن احلية و املذبوحة للت�أكد من خلو الدواجن من الأمرا�ض
و�صالحية حلومها لال�ستهالك الآدمي .

 - 7الك�شف على مزارع الدواجن و الأبقار للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات والتزامها باتخاذ كافة
الإجراءات الوقائية حلماية الرثوة احليوانية من الأمرا�ض املعدية و�سالمة منتجاتها .

 - 8الك�شف على �أ�سواق الأ�سماك للت�أكد من مطابقة الأ�سماك لال�شرتاطات و �صالحيتها لال�ستهالك
الآدمي.

14

ثالثا  :ق�سم الرقابة ال�صحية و البيئية

 - 1منح املوافقة على مزاولة عمل املن�ش�آت ال�صناعية و املهنية امللوثة للبيئة بعد الت�أكد من التزامها
بالأنظمة البيئية .

 - 2الت�أكد من التزام امل�صانع واملحالت التجارية و املهنية وامل�ساكن ب�رشوط احلفاظ على �صحة و�سالمة
البيئة .

 - 3تطبيق قانون حماية البيئة و تنميتها رقم 24لعام 1999م .

 - 4مكافحة احل�رشات الطائرة �ضمن جدول معد لتغطية كافة مناطق الإمارة.
 - 5املكافحة املتكاملة للح�رشات

 - 6مكافحة القوار�ض يف املوانىء و على الكورني�ش �ضمن خطة معدة لهذا الغر�ض.

 - 7توزيع �سموم القوار�ض على ال�سكان جماناً .
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خدمات ق�سم الرقابة الغذائية
1

اخلدمة
�إ�صدار /جتديد البطاقة ال�صحية

2

�إ�صدار بدل فاقد لبطاقة �صحية

3

�إ�صدار �شهادة �صحية لت�صديراملواد الغذائية

4

الك�شف على حاوية( �إر�سالية ) مواد غذائية واردة عرب منافذ الإمارة

5

الك�شف على حاوية ( �إر�سالية ) مواد غذائية واردة عرب منافذ الإمارات الأخرى

6

الك�شف على �شحنة غذائية لإعادة ت�صديرها

7

الإفراج عن �إر�سالية مواد غذائية واردة عرب منافذ الإمارة حتت �إ�شراف بلديات �أخرى

8

اعتماد جديد /جتديد �شركة ا�ست�شارية لأنظمة جودة و �سالمة الأغذية

9

اعتماد جديد /جتديد �شركة مانحة ل�شهادت جودة و �سالمة الأغذية

10

اعتماد جديد /جتديد ا�ست�شاري لأنظمة جودة و �سالمة الأغذية

11

اعتماد جديد /جتديد مدقق ل�شهادات جودة و �سالمة الأغذية

12

اعتماد دليل �سالمة الأغذية

13

اعتماد مركبة نقل �أغذية

14

اعتماد مورد �أغذية مدر�سية

15

اعتماد مطبخ عمال داخل �سكن �شركة

16

اعتماد بطاقة مادة غذائية

17

حتليل عينة مواد غذائية �أو مياه

18

�إبرام عقد �سنوي لتحليل عينات مواد غذائية �أو مياه

م
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ا�سم اخلدمة  :طلب �إ�صدار /جتديد البطاقة ال�صحية املهنية
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة للعاملني باملن�ش�آت الغذائية و ذات لعالقة بال�صحة العامة و ذلك للت�أكد من خلوهم من الأمرا�ض املعدية،
و ذلك قبل مبا�شرتهم العمل يف حال كان العامل جديداً �أو عند انتهاء البطاقة.
ر�سوم خلدمة
 75درهما لإ�صدار /جتديد بطاقة ال�صحة املهنية
الإجراءات

الوثائق املطلوبة

املوقــع

.1جواز �سفر و ت�أ�شرية دخول ( للعامل اجلديد ) و فح�ص طبي �صادر
عن الطب الوقائي .
�.2صورة جواز �سفر �أو بطاقة العمل ( للتجديد )
مركز خدمة اجلمهور
التقدم بطلب اخلدمة
�.3صورة البطاقة ال�صحية القدمية ( للتجديد )
�.4صورة الرخ�صة( للبطاقة اجلديدة )
�.5صورة �شخ�صية عدد 1
دفع الر�سوم امل�ستحقة -
ا������س�����ت��ل��ام ال����ب����ط����اق����ة
ال�صحية
( خالل  10دقائق )

�إي�صال �سند قب�ض

�صندوق البلدية
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
.1يجب ا�ستخراج البطاقة ال�صحية للعامل قبل مبا�شرة العمل و تفر�ض غرامة مالية على املن�ش�أة يف حال املخالفة.
.2البطاقة �سارية املفعول ملدة عام واحد.
ً
 .3يتم جتديد البطاقة �سنوياً خالل  30يوما من تاريخ االنتهاء وحت�سب غرامة ت�أخري 25درهم عن كل �شهر.

17

ا�سم اخلدمة  :طلب �إ�صدار بدل فاقد لبطاقة �صحية مهنية
و�صف اخلدمة
تقدم هذه اخلدمة للعاملني باملن�ش�آت الغذائية و ذات لعالقة بال�صحة العامة من ا�ستخراج بدل فقد لبطاقة �صحية و ذلك
للت�أكد من خلوهم من الأمرا�ض املعدية.
ر�سوم خلدمة
25درهما لإ�صداربدل فاقد لبطاقة �صحية مهنية
الوثائق املطلوبة

الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة

�.1سند القب�ض للبطاقة املفقودة .
�.2صورة �شخ�صية عدد 1

مركز خدمة اجلمهور

دفع الر�سوم امل�ستحقة

-

�صندوق البلدية

ا�ستالم البطاقة ال�صحية ( خالل  10دقائق ) �إي�صال �سند قب�ض
مالحظة
 .1يجب �إعادة الفح�ص الطبي للعامل.
 .2البطاقة �سارية املفعول ملدة عام واحد.
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املوقــع

مركز خدمة اجلمهور

ا�سم اخلدمة  :طلب �إ�صدار �شهادة �صحية لت�صديراملواد الغذائية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املتعاملني ت�صدير املوادالغذائية �سواء امل�صنعة حمليا �أم امل�ستوردة �إىل خارج الدولة،و ذلك بعد التحقق
من مطابقتها للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
ر�سوم خلدمة
200 .1درهم ر�سوم �إ�صدار �شهادة �صحية لت�صدير املواد الغذائية
 100 .2درهم ر�سوم الك�شف على �شحنة املواد الغذائية املراد ت�صديرها
 25 .3درهم ر�سوم ت�صديق �صورة �شهادة �صالحية
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة

الوثائق املطلوبة
� .1شهادة من�ش�أ من غرفة التجارة
 .2فاتورة البيع
� .3صورة الرخ�صة التجارية
 .4موافقة ق�سم الرقابة الغذائية
-

�صندوق البلدية

ا����س���ت�ل�ام ����ش���ه���ادة ال�����ص�لاح��ي��ة
(خالل  10دقائق )

�إي�صال �سند قب�ض

مركز خدمة اجلمهور

دفع الر�سوم امل�ستحقة

املوقــع
مركز خدمة اجلمور

مالحظة
تعفى امل�صانع املرخ�صة يف لإمارة و التي تخ�ضع منتجاتها لفح�ص �أ�سبوعي يف املخترب من ر�سوم الك�شف عن ال�شحنة
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ا�سم اخلدمة  :طلب ك�شف على حاوية ( �إر�سالية ) مواد غذائية واردة عرب منافذ الإمارة
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املتعاملني من ال�سماح لهم ب�إدخال �إر�سالياتهم من امل��واد الغذائية للدولة و تداولها بعد الت�أكد من
ا�ستيفائها للوثائق املطلوبة ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
ر�سوم اخلدمة
 100 .1درهم ر�سوم الك�شف على �شحنة املواد الغذائية
 200 .2درهم ر�سوم حتليل عينة املادة الغذائية يف املخترب
الوثائق املطلوبة

الإجراءات

املوقــع

التقدم بطلب اخلدمة

� .1شهادة من� أش�
 .2قائمة باملواد و خارطة تخزينها
� .3شهادة �صحية و �أي �شهادات �أخرى
ح�سب نوع ال�شحنة ي�شرتط وجودها
� .4صورة الرخ�صة التجارية
 .5موافقة ق�سم الرقابة الغذائية

مركز خدمة اجلمور

دفع الر�سوم امل�ستحقة

-

�صندوق البلدية

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  30دقيقة) �إي�صال �سند قب�ض

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
ي�ؤخذ تعهد على امل�ستورد بعد الت�صرف بال�شحنة حلني الت�أكد من نتيجة حتليل العينات مبطابقة املواد الغذائية للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة .و يف حال عدم املطابقة تعاد ال�شحنة �إىل بلد املن�ش�أ �أو تعدم على نفقة امل�ستورد.
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ا�سم اخلدمة  :طلب ك�شف على حاوية ( �إر�سالية ) مواد غذائية واردة عرب منافذ الإمارات الأخرى
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املتعاملني من ال�سماح لهم ب�إدخال �إر�سالياتهم من امل��واد الغذائية للدولة و تداولها بعد الت�أكد من
ا�ستيفائها للوثائق املطلوبة ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
ر�سوم خلدمة
 100 .1درهم ر�سوم الك�شف على �شحنة املواد الغذائية
 200 .2درهم ر�سوم حتليل عينة املادة الغذائية يف املخترب
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

دفع الر�سوم امل�ستحقة

املوقــع

الوثائق املطلوبة
.1خطاب حتويل �شحنة
�.2شهادة من�ش�أ
.3قائمة باملواد و خارطة تخزينها
�.4شهادة �صحية و �أي �شهادات �أخرى ح�سب نوع مركز خدمة اجلمور
ال�شحنة ي�شرتط وجودها
� .5صورة الرخ�صة التجارية
.6موافقة ق�سم الرقابة الغذائية
�صندوق البلدية
-

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  30دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
ي�ؤخذ تعهد على امل�ستورد بعد الت�صرف بال�شحنة حلني الت�أكد من نتيجة حتليل العينات مبطابقة املواد الغذائية للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة .و يف حال عدم املطابقة تعاد ال�شحنة �إىل بلد املن�ش�أ �أو تعدم على نفقة امل�ستورد.
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ا�سم اخلدمة :الك�شف على �شحنة غذائية لإعادة ت�صديرها
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املتعاملني من �إعادة ت�صدير �إر�سالياتهم من املواد الغذائية و التي دخلت للدولة من قبل بعد الت�أكد من
ومطابقة للموا�صفاتهم القيا�سية املعتمدة .
ر�سوم خلدمة
 100 .1درهم ر�سوم الك�شف على �شحنة املواد الغذائية
 200 .2درهم ر�سوم حتليل عينة املادة الغذائية يف املخترب
املوقــع
الوثائق املطلوبة
الإجراءات
.1امل�ستندات التي دخلت املواد الغذائية بها اىل
الدولة
مركز خدمة اجلمور
التقدم بطلب اخلدمة
�.2صورة الرخ�صة التجارية
.3موافقة ق�سم الرقابة الغذائية
�صندوق البلدية
دفع الر�سوم امل�ستحقة
ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  30دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض
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مركز خدمة اجلمهور

ا�سم اخلدمة  :طلب الإفراج عن �إر�سالية مواد غذائية واردة عرب منافذ الإمارة حتت �إ�رشاف بلديات �أخرى
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املتعاملني من ال�سماح لهم ب�إدخال �إر�سالياتهم من امل��واد الغذائية للدولة و تداولها بعد الت�أكد من
ا�ستيفائها للوثائق املطلوبة ومطابقة للموا�صفات القيا�سية املعتمدة .
ر�سوم خلدمة
 100 .1درهم ر�سوم الك�شف على �شحنة املواد الغذائية
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة

املوقــع

الوثائق املطلوبة
.1خطاب م����واف����ق����ة ع���ل���ى حت���وي���ل
مركز خدمة اجلمور
ال�شحنة
�.2ضمان مايل
�صندوق البلدية
-

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  30دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
ي�سرتد امل�ستورد قيمة ال�ضمان املايل بعد �إح�ضار خطاب من ق�سم رقابة الأغذية الذي حول ال�شحنة حتت �إ�شرافه تفيد
با�ستالم �شحنة املواد الغذائية.

23

ا�سم اخلدمة  :طلب جديد /جتديد اعتماد �رشكة ا�ست�شارية لأنظمة جودة و �سالمة الأغذية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة ال�شركات اال�ست�شارية لأنظمة و �سالمة من احل�صول على اعتمادها �ضمن ال�شركات امل�سموح لها يف العمل
ب�إمارة ر�أ�س اخليمة لتقدمي خدماتها اال�ست�شارية للمن�ش�آت املرخ�صة يف الإمارة.
ر�سوم خلدمة
3000درهم ر�سوم اعتماد ال�شركات اجلديدة.
 2000درهم ر�سوم جتديد اعتماد ال�شركات.
 1000درهم ر�سوم اعتماد ا�ست�شاري
الإجراءات

التقدم بطلب اخلدمة

دفع الر�سوم امل�ستحقة

الوثائق املطلوبة
.1طلب اعتماد
.2بروفايل ال�شركة
.3ال�سرية الذاتية لال�ست�شاريني
.4املادة التدريبية
.5موافقة ق�سم الرقابة الغذائية
-

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  30دقيقة) �إي�صال �سند قب�ض

املوقــع

مركز خدمة اجلمور

�صندوق البلدية
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
�صالحية االعتماد �سنة واحدة.
يجدد االعتماد خالل �شهر من انتهاء �صالحيته.
ميكن �إ�ضافة اعتماد ا�ست�شاريني �آخرين عندما ترغب ال�شركة.
يجب �إبالغ ق�سم الرقابة الغذائية قبل �أ�سبوع من تنظيم �أي دورة تدريبية.
يجب اعتماد دليل �سالمة الغذاء من ق�سم الرقابة الغذائية قبل تقدميه لل�شركة املانحة ل�شهادة �سالمة الغذاء.
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ا�سم اخلدمة  :طلب جديد /جتديد اعتماد �رشكة مانحة ل�شهادت جودة و �سالمة الأغذية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة ال�شركات املانحة ل�شهادات جودة و �سالمة الغذاء من احل�صول على اعتمادها �ضمن ال�شركات امل�سموح لها
يف العمل ب�إمارة ر�أ�س اخليمة لتقدمي خدمات منح ال�شهادات للمن�ش�آت املرخ�صة يف الإمارة.
ر�سوم خلدمة
3000درهم ر�سوم اعتماد ال�شركات اجلديدة.
2000درهم ر�سوم جتديد اعتماد ال�شركات.
 1000درهم ر�سوم اعتماد مدقق
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة

الوثائق املطلوبة
.1طلب اعتماد
.2بروفايل ال�شركة
.3ال�سرية الذاتية للمدققني
.5موافقة ق�سم الرقابة الغذئية
-

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  30دقيقة) �إي�صال �سند قب�ض

املوقــع
مركز خدمة اجلمور
�صندوق البلدية
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
�صالحية االعتماد �سنة واحدة.
يجدد االعتماد خالل �شهر من انتهاء �صالحيته.
ميكن �إ�ضافة اعتماد امدققني �آخرين عندما ترغب ال�شركة.
الت�أكد من اعتماد دليل �سالمة الغذاء من ق�سم الرقابة الغذائية قبل �شهادة �سالمة الغذاء للمن�ش�أة الغذائية.
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ا�سم اخلدمة  :طلب جديد /جتديد اعتماد ا�ست�شاري لأنظمة جودة و �سالمة الأغذية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة ا�ست�شاريي �أنظمة جودة و �سالمة الغذاء من احل�صول على اعتماد�ضمن اال�ست�شاريني امل�سموح لهم العمل
ب�إمارة ر�أ�س اخليمة لتقدمي خدمات ا�ست�شارية للمن�ش�آت املرخ�صة يف الإمارة.
ر�سوم خلدمة
1000درهم ر�سوم اعتماد ا�ست�شاري
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة

الوثائق املطلوبة
.1طلب اعتماد
.2بروفايل ال�شركة
.3ال�سرية الذاتية لال�ست�شاري
.5موافقة ق�سم الرقابة الغذئية
-

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  30دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض
مالحظة
�.1صالحية االعتماد �سنة واحدة.
.2يجدد االعتماد خالل �شهر من انتهاء �صالحيته.
.3موافقة ق�سم الرقابة الغذائية .
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املوقــع
مركز خدمة اجلمهور
�صندوق البلدية
مركز خدمة اجلمهور

ا�سم اخلدمة  :طلب جديد /جتديد اعتماد مدقق ل�شهادات جودة و �سالمة الأغذية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة ا�ست�شاريي �شركات منح �شهادات جودة و �سالمة الغذاء من احل�صول على اعتماد �ضمن املدققني امل�سموح
لها يف العمل ب�إمارة ر�أ�س اخليمة لتقدمي خدمات التدقيق على املن�ش�آت املرخ�صة يف الإمارة.
ر�سوم خلدمة
1000درهم ر�سوم اعتماد ا�ست�شاري
الوثائق املطلوبة

الإجراءات

املوقــع

التقدم بطلب اخلدمة

.1طلب اعتماد
.2بروفايل ال�شركة
.3ال�سرية الذاتية لال�ست�شاري
.5موافقة ق�سم الرقابة الغذئية

مركز خدمة اجلمهور

دفع الر�سوم امل�ستحقة

-

�صندوق البلدية

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  30دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
�.1صالحية االعتماد �سنة واحدة.
.2يجدد االعتماد خالل �شهر من انتهاء �صالحيته.
.3موافقة ق�سم الرقابة الغذائية .
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ا�سم اخلدمة :طلب اعتماد دليل �سالمة الأغذية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املن�ش�آت الغذائية من الت�أكد من �أن دليل �سالمة الغذاء اخلا�ص بهم مطابق لأنظمة ق�سم الرقابة
الغذائية بحيث ميكن تقدميه لل�شركات املانحة لل�شهادات للح�صول على �شهادة �سالمة الغذاء.
ر�سوم خلدمة
500درهم ر�سوم اعتماد دليل
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة

الوثائق املطلوبة
.1طلب اعتماد
.2ن�سحتان من الدليل
.3موافقة ق�سم الرقابة الغذائية
-

ا�ستالم خطاب االعتماد ( خالل  30دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض
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املوقــع
مركز خدمة اجلمهور
�صندوق البلدية
مركز خدمة اجلمهور

ا�سم اخلدمة  :طلب اعتماد مركبة نقل �أغذية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املتعاملني من احل�صول على اعتماد �سياراتهم لنقل الأغذية بعد التحقق من ا�ستيفائها للمتطلبات
ال�صحية.
ر�سوم خلدمة
05درهم ر�سوم اعتماد مركبة نقل �أغذية
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة

الوثائق املطلوبة
.1طلب اعتماد
�.2صورة الرخ�صة التجارية
.3موافقة ق�سم الرقابة الغذئية
-

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  10دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض

املوقــع
مركز خدمة اجلمهور
�صندوق البلدية
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
�.1صالحية االعتماد �سنة واحدة.
.2يجدد االعتماد خالل �شهر من انتهاء �صالحيته
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ا�سم اخلدمة  :طلب اعتماد مورد �أغذية مدر�سية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة موردي الأغذية من احل�صول على اعتماد ال�ستيفاء من�ش�آتهم للمتطلبات ال�صحية و مطابقة الأغذية
للموا�صفات القيا�سية املعتمدة وعقد الأغذية امل�سموح بتوريدها للمقا�صف املدر�سية .
ر�سوم خلدمة
200درهم ر�سوم اعتماد مورد �أغذية مدر�سية
100درهم ر�سوم ك�شف على ملن�ش�أة
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة

املوقــع

الوثائق املطلوبة
.1طلب اعتماد
�.2صورة الرخ�صة التجارية
مركز خدمة اجلمهور
.3عينات للأغذية املطلوب توريدها
.4موافقة ق�سم الرقابة الغذئية
�صندوق البلدية
-

ا�ستالم �شهادة ال�صالحية ( خالل  10دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض
مالحظة
�.1صالحية االعتماد �سنة درا�سية واحدة.
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مركز خدمة اجلمهور

ا�سم اخلدمة  :طلب اعتماد مطبخ عمال داخل �سكن �رشكة
و�صف اخلدمة
م�ستوف للمتطلبات
متكن هذه اخلدمة ال�شركة من احل�صول على اعتماد لتقدمي وجبات غذائية لعمالهم معد داخل مطبخ
ٍ
ال�صحية داخل من�ش�آتهم.
ر�سوم خلدمة
1000درهم اعتماد ملطبخ عمال داخل �سكن �شركة
100درهم ر�سوم ك�شف على املطبخ
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة

الوثائق املطلوبة
.1طلب اعتماد
�.2صورة الرخ�صة التجارية
.3موافقة ق�سم الرقابة الغذئية
-

ا�ستالم الت�صريح ( خالل  30دقيقة ) �إي�صال �سند قب�ض

املوقــع
مركز خدمة اجلمهور
�صندوق البلدية
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
�.1صالحية االعتماد �سنة درا�سية واحدة.
.2يجدد االعتماد خالل �شهر من انتهاء �صالحيته
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ا�سم اخلدمة  :طلب اعتماد البطاقة الغذائية
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املتعاملني التحقق من �أن املنتج الغذائي املطلوب ت�سويقه لأول مرة يف الدولة مطابق للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة �سواء �أكان املنتج الغذائي م�صنعاً حملياً �أو يرغب با�سترياده .
ر�سوم خلدمة
 100درهم العتماد البطاقة الغذائية الواحدة
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة
ا�ستالم ال�شهادة اعتماد البطاقة الغذائية ( خالل 3
يوم عمل )
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املوقــع

الوثائق املطلوبة
 ..1بطاقة املادة الغذائية املراد اعتمادها
مركز خدمة اجلمهور
 .2عينة حقيقية من املنتج
�صندوق البلدية
�إي�صال �سند قب�ض

مركز خدمة اجلمهور

ا�سم خدمة  :طلب حتليل عينة مواد غذائية �أو مياه
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املتعاملني من احل�صول على حتليل عينات من الأغذية �أو املياه يف خمترب رقابة الغذاء للت�أكد من
مطابقتها للموا�صفات القيا�سية املعتمدة.
ر�سوم خلدمة
200درهم حتليل عينة غذاء �أو مياه
100درهم ر�سوم اخذ عينة من املن�ش�أة بوا�سطة فني
الوثائق املطلوبة

الإجراءات

املوقــع

التقدم بطلب اخلدمة

.1طلب حتليل عينة غذاء �أومياه
�.2صورة الرخ�صة التجارية

مركز خدمة اجلمهور

دفع الر�سوم امل�ستحقة

-

�صندوق البلدية

ا�ستالم ال�شهادة ( خالل � 3-5أيام ح�سب العينة ) �إي�صال �سند قب�ض

مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
 .1الر�سوم املذكورة �أعاله تخ�ص التحاليل الروتينية للعينات
.2ر�سوم العينات ال�ست�شارية يحدد ح�سب نوع الفح�ص املطلوب
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ا�سم اخلدمة :طلب �إبرام عقد �سنوي لتحليل عينات مواد غذائية �أو مياه
و�صف اخلدمة
متكن هذه اخلدمة املن�ش�آت ال�صناعية و املهنية من احل�صول على عقد حتليل عينات من الأغذية �أو املياه يف خمترب رقابة
الغذاء للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات القيا�سية املعتمدة.
ر�سوم خلدمة
5000درهم حتليل عينة غذاء �أو مياه ( املن�ش�آت التي يتوفر لديها خمترب م�ؤهل )
6000درهم حتليل عينة غذاء �أو مياه ( املن�ش�آت التي ال يتوفر لديها خمترب م�ؤهل )
الإجراءات
التقدم بطلب اخلدمة
دفع الر�سوم امل�ستحقة

الوثائق املطلوبة
.1طلب حتليل عينة غذاء �أومياه
�.2صورة الرخ�صة التجارية
-

ا�ستالم العقد ( خالل � 3-5أيام ح�سب العينة ) �إي�صال �سند قب�ض

املوقــع
مركز خدمة اجلمهور
�صندوق البلدية
مركز خدمة اجلمهور

مالحظة
 .1الر�سوم املذكورة �أعاله تخ�ص التحاليل الروتينية للعينات
.2ر�سوم العينات اال�ست�شارية يحدد ح�سب نوع الفح�ص املطلوب
 .3ت�سلم العينات �إىل املخترب بوا�سطة ال�سيارت اخلا�صة باملن�ش�آت
.4يتم حتليل عينة واحدة من منتجات املن�ش�أة �أ�سبوعياً
.5يحق للمن�ش�أة بطلب زيادة حتليل عدد العينات ( الروتينية ) �شريطة تعديل ر�سوم العقد ب�شكل تنا�سبي �أو دفع 100درهم
لتحل يل �أي عينة �إ�ضافية.
.6يجدد االعتماد خالل �شهر من انتهاء �صالحيته
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