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 مفهوم التفتيش الصحي 

التفتيييالصال ييي مص يييالصاييييصا ييياة صالليايييتصال ييي اتصازةلايييتصالتيييمص  ييي ا ةص   ييي  صال ةليييتص

المخت تصللمواطنييصةهوصاجموعتصاييصاععمية صةالنطيةطةلصالتيمصهنج هيةصالايةحيصال ي مصالو ية مص

  صاييييصاللااايييتصل مةايييتصاعنيييلاحصاييييصا يييذاةلصالتليييولصالحييي ا مصةالوميييلصعلييي ص   يييييص ي يييت  صةة يييةهت

صالملوثةلصالضةي صب  ت  .

 اهداف التفتيش الصحي 

التفتالصال  مص  ءصاييصاطيلةوصة ية مص يةالصه ي  صالي ص   يياصا يتومةلصات  ايتصاييص

اللعةاييتصال يي اتصةايييصانهليياصاف ييولصاال يي تصالوةاييتيصال يي هيصاليي ةصاونييمص ت  ييا ص ةعيي  صايييص

المجتمييوصة ومييلصعليي ص اجيية  ص   يي  صصالتاةاييلصالذيي امصةالو لييمصةاع تمييةعمصللمييواطنييصةاليي ةصاافليي 

ال ةلت.صنةنصالتفتالصال  مص   اصال اةقصاوملصعلي صميمةنص يوانلصالطيلةلصةال واعي صال ي اتصنيمص

الموةاييلصةالم ييللصالوةاييتصاييييص مييةيرص   يي  صالل ةبييتصال يي اتصنييمصة اي صال يي تصنوةلاة  ييةصعليي ص

ةصل مةاتصال  تصالوةايتصة يلاتصعمولصال هلصب وي صا تمل صليلصةا ةياصعل ص لكصالم للصممةا

صالمواطنييصةالذي ت.

 أهداف التفتيش الصحي األخرى.

التفتييييالصعليييي ص عيييينة صازطومييييتصالم ضييييل صنييييمصا ييييللصاعيييي احصة نييييةة صالميييي  وعلص .1

المطلةبةلصةعل صانط لص  ناوصالح اءصالاذيل صةال يحل صااهيةع صرانيلانصرا يةهمصرص

عليي صاحايا  ييةصةالوييةالييصني ييةصات ييي هيصصاوةاييلرص....الييذيصةللييكصللت  يي صايييصانصال يية ميي

 بةلطلةلصةال واع صةالتولامةلصال  اتصالخةعتصبم ن  .
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 نفييي صار ييلاءالصالمنة يياتصالتييمص  ليهييةصارحايالصال يي اتصالو ة اييتصاللاااييتصا صاوةلجييتص .2

 ال ةعلصالمخةلفتصلل وااييصةازاظمتصةالتولامةلصال  اتصالل مات.

 ييييصالذي ييتصةال فييةاصعليي صال يي تصالوةاييترصا ييلصار ييلاءالص نفييي صالتيي ا يلصالو ة اييتصلت  .3

الخةعييييتصبمنييييوصاييييواحلصالت ييييم صالحيييي ا مصرصالم ةنظييييتصعليييي ص ييييلاتصاايييية صالطييييل صرص

 ةال اهل صعل صال طلالصالنة لتصلألالاضصاعات ةلاتصةالوبة ات.

ص–عيةا صالمطيلةوصالخية صص–   ياصعل تصةاياتص ييصاطيلا صالمطيلةوصاالجم يويص .4

 اتصالو ة اييتيصبجاجييةحص  ييةلي صالتو ايي صةاري ييةحصةالتلباييتصال  ة اييتصال  ه ييتصاز  يي  صال يي

 ة ذنمصة ة لصاتهوي صاوصاعنلاح.

 

 مهمات أجهزة التفتيش الصحي.

        ص98ا حلصا مةلص     صالتفتالصال  مصبمو  ص ةاونصال  تصالوةايتصي ي صصصصص

صا يجصاز ة مصان ةص:ص1893ل نتصص11  صةك الكصب ةاونصة اي صال  تصالملصص1891ل نتص           

الم يييةهمتصالوملايييتصنيييمصينيييوصالم يييتو صالحييي ا مصلجمايييوصانيييلاحصالطيييو صة   يييياصازايييويص .1

 اع ات:

الاقاتصازغ اتصالم يتويح صةالمنتجيتصا لايةصبةعضيةع ةصللف وعيةلصالمختذلميتصةاييصثي ص . 

 الذتصب لايت ةصلل ت لكصالاطلةصاةصع ا ة.

غ ايييتصةبطيييالصعييية صا يييللصالت ضييييلصةالخييي نصةالذايييوصالاقايييتصا يييللص ج يييي صازص . 

 ةالن ل.
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ال يييياهل صعلييييي صةيييييةهل صبةعييييتصاعغ ايييييتصالمتجيييييولييصبمييييةصاضيييييميص   هييييي صاةصااةن يييييتصص .ل

 الممةي ةلصالتمصا واواص  ةصافةةةصل  تصالمواطنييصايصاخةطلصالتلولصةالت م .

 اييييتصال يييياهل صعليييي صبةعييييتصازغ اييييتصنييييمصال واايييييتصةاع طييييةكصالم  تييييتص ت  هيييي صازغص .ل

 ةالمطلةبةلصالم موحصبم اةلت ةصبطالصع مص لا .

الوميلصعلي ص نفيي صالضيوابلصةالطييلةلصال ي اتصللموةايلصةالم يللصالوةايتصالخةمييوتصص .2

 لإل ة  صال  اتصةاتةبوتص هذياص لكصالضوابلصب وي صا تمل .

ا خييةلصالتيي ا يلصةالتوعيياةلصالل اييتصللونةاييتصب يي تصالوييةالييصنييمصالموةاييلصةالم ييةاوصص .3

للصالوةاتصةينيوصالم يتو صال ي مصل ي صةاميةهت  صاييصاعهيةيصالم نيتصةاايلاضصةالم 

 ةاواحلصالومل.

الت ييييلةصعيييييصعوااييييلصالتلييييولصالذي ييييمصةا تييييلاحصالموةلجييييةلصالخةعييييتص ت  ييييييصالذي ييييتص .4

 ةال فةاصعل صا واة  ةصايص  اة صالتلول.صة هوملهة

و يية لصارعلااييتصاطييلصالييوعمصال يي مصةا ييةعتصالمفييةيا صالتلبومييتصالولماييتصال  ه ييتصبةل .5

صالمتةات.

 أسس وقواعد التفتيش الصحي 

عملاتصالتفتالصهوصاطةلصةاذلاجصةاو  صا تل لص   ياص   صة واع صا  ح ص  ةا ةصصصصصصص

صةا يجصاحاة صه  صال واع صبةلتف يل:صاعي جةلات، ت و صال صاجموعتصاععمة صةالنطةطةلص

 صالولميمصالي  ياصةال ياايتصال ي ا تصاج صانصهت لحصال ية مونصبيةلتفتالصال ي مصبيةلف  .1

بةزالاضصاعات ةلاتصعيصطلماصالهوةلصةالطلا صةال واءصة ذلصالو ةاتصان ةصبطالصعةلص

 ةالم للصالخ ااتصب فتصعةعت.
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اعلمييييةلصبييييةل وااييصةازاظمييييتصةالتولامييييةلصال يييي اتصالمومييييو ص  ييييةص..صالصاا ييييةصاعطييييةيص .2

 التنفي صةالتهذيا.ال ةاوامصالمنظ صلوملاةلصالتفتالصنمصاتةبوتص

انص تيييونلصلييي  صالايييواحيصال ييي اتصالمنفييي  صللذلايييةاجصالو ييية مصالل ايييتصةاعاييي نةوصالييي ا مص .3

المخلصصرصبةعتاةيصاطةط  صايصالم ةلصاع تمةعمصالنذيلتصعييصطلم  يةص  ي ا صعي اةلص

  ليلتصللمجتمو.

لصانصعاحتصالتوةالصالملنص ييص عضةءصالفلماصالو ة مصةبييصايبة صالوملصنمصالم ل .4

الوةاتص...صةاعنلاحصب وي صا ملصهمصانضلصعياحتصلت  يياصعل يتص نجي صاييصعلل يةص

التولامةلصةازاويصال  اتصازعل صنمصالم للصالخةموتصلإل ة  صال  ات..صةعلا ص

هتو ييي ص  ييي اصاع جييية صاعتميييةحص  يييلو صالمخةطايييتصاعي يييةحاتصالتلبوميييتصةاذييي صالممةي يييةلص

 الذيلة لاطاتصاالماتذاتي.

ل صايييييصالم ييييلصاع تمةياييييتصالنذيلييييتصةالن اهييييتصنييييمصالومييييلصةاعلتيييي الصاليييي  ياصانصارعيييي .5

بةلوا يييي صالل ييييممص..هييييوصالم اييييةيصالملكيييي ةصاليييي ةصاجيييي صانصا ييييوحصنييييمصالول ييييتص ييييييص

الوييةالييصنييمصالتفتييالصال يي مصةبييييص عيي ة صالم ييللصةاعييةي صازهماييتصل يي اصالجةايي ص

صطةلصالل ة مصال  م.صايص ةا صاهيصهونلصعةالصعصاووضصايصعواالص اجةحصالن

 تصنيف المحالت والمعامل الخاضعة للتفتيش الصحي:

انصكلصاطةلصةعملصع امصل صعل تصب  تصاعنلاحصةبي يت  صعةميوصاايةصلإل ية  صال ي اتص

اةصالتفتيييالصال ييي م..صةبةراايييةنص   يييا صالم يييللصالوةايييتصالييي صاجيييةااوصلالصع ييية صصاتطيييةب ص

صلصالتةلم:بةعي اةلصاوصاة تصالمواطنييصةعل صالطا
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رالمجيييية يص اجموعييييتص  ييييناوصةااتييييةجصالحيييي اءصالاذيييييل صةال ييييحيل صاالموةاييييلصالح ا اييييت .1

رال ةا يرصالمهةع صالاذيل صةا للص نةة صالمي  وعلرصالمخية  صةاعنيلانرصا يللص ايوص

الل ييولصةاع ييمةكرصالملطاييةلرصالموجنييةلرصالمخلييللرصانتجييةلصاعلاييةنرصالاة منوهييةلص

 ةالم ةهمص..الذي.

االفنييةحقصباييلصاعيينةن ةرص ةلصل ييةصعل ييتصب ييايصةعيي تصةيااييتصة ل ايي صاعنييلاحاجموعيي .2

راصلنييييواحةرصال ييييينمةلرص ا ييييللصال ل ييييتصرةالتجميييييلرصال مةاييييةلصالوةاييييترصالم ييييةبح

 الملهم...الذصي.

 

صالموةالصالحيلصغ ا ات

رصالذل ييتاكرص اجموعيةلص  ييناوصال يلوصاع ييت ل اتصالخ اايتصالاذيييل صااوةايلصالن يياج .3

   ناوصاختلفصالموةحنصال  يلتصةالخفافترصاوةالصاع منت...الذي.صاوةال

اجموعيييةلصالم يييللصالتيييمص ويييلضصالخييي اةلصالخةعيييتصبةز يييحة صةالنطيييةطةلصالوةايييتص .4

رصا للص ايوصالميواحصالمن لايترصا يللصغ يلصة طي ا ص اا للصغ لصةكوةصالملب 

 ال اةيالص..الذي.

عص  يوص  يتصا يلا صحا يل صةااي  ص..صايييصصالملاظتصايص لاء صالمجموعةلص عل ص..صاا ية

صتصالم نصالل ة اتصةالتفتالصال  م تول صةا الصةا  ةلصع 
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 الفصل الثالث

 

 :الشروط العامة الواجب توافرها بالمحالت الخاضعة للتفتيش الصحي

الطيلةلصالوةايتصالتةلايتصص1891ل ينتصص98ايص يةاونصال ي تصالوةايتصي ي صص34ا حلصالمةح ص

صار ة  صال  اتصللم للصالخةموتصللتفتالصال  م:صنحمل

التييمص ضييو ةصة اي صال يي تصبمو يي ص ولامييةلص  يي يصص نص تييونلصنييمصالم ييلصالطييلةلصال يي اتصأواًل:

ص   اصالحلض.

ا و صكلصايصعةا صار ة  صةالوةالييصنمصالم لصالويةلصعلي صحنتيلصعي مصه مي ص يلات صصثانيًا:

لجلاثا صبو ص  لاءصالف و صال لملمتصالمختذلمتصةالطوةياتصعلا صايصازالاضصاعات ةلاتصةعلو صايصا

صةالتلقا ةلصالضلةيمتصةمخضوصللف و صال ةيمت.

انة ياتص اوييةطصلهذاوييتصالومييلصالي ةص ج يي صايييص  لي صالم ييلصالوييةلصة  يي حصصة يو ص ييونلصا ييةاتصثالثااًا:

ليو اي صة نطيلصهي  صالم يةاتصبةلن ياتصلايلصعينفصاييص عينة صالم يللصالوةايتص تولاميةلص  ي يهةصا

صنمصالجلم  صالل مات.

عييي يلصاجموعيييتصاييييصالتولاميييةلصص34بيييةلف ل صازةلييي صاييييصالميييةح صصةا يييتنةحاطص لييي صايييةص يييةء

للتفتييالصصالخةعييتصبةلطييلةلصال يي اتصالوا يي ص وانلهييةصب يي حص عيينة صالم ييللصالوةاييتصالخةمييوت

 طالص طةياطصعةايةطصصال  مصةا يجص حاة صامةلجصي ا اتصان ةصةايصالملاظصعل صه  صالتولامةلص ا ة

ةمتييلكصللج ييةلصالل ة اييتصالفناييتصطليي ص ةص ييللصاعييلصا  يياصهيي نةطصعيي اةطصاضييميص ييلاتصالومييلصنييمص

صالم لصالوةلصايصالنةااتصالو ة ات.

ص



 8 

الشروط والمواصفات الصحية الواجب توفرها إلعداد تحضير وتقديم األغذية 

 :والمشروبات في المطاعم ومحالت تناول المأكوالت والمشروبات

 المادة األولى: التعاريف:

صا   صبةزلفةاصاآل اتصالموةامصالم ي تص  اءهة:

 اهةع صال نفصازة ،صة طمل: -1

صاهةع صةننةحقصال ي تصالممتة  صةازةل صال اةاات. - 

 اهةع صال ي تصازةل صال اةاات.ص - 

صاهةع صالنواحة.ص -ل

 ةالخةا تصال اةاات.اهةع صال نفصال ةامصة طملصاهةع صال ي تصال ةااتصةال ةل تصةاللابوتص -2

اهةع صال نفصال ةليصة طملصالمهةع صالطوذاتصالتمصل ص  نفصايص ذلصالم   تصالوةاتص -3

 لل اةاتصةا  ص ل صحي ة  ة.

 اهةع صال نفصاللابوصة طملصالمهةع صال فلمتصالتمصعص و  صني ةصعةلتصللجلور. -4

ص

 المادة الثانية: تقديم الطلب:

المخت ييتصلل  ييو صعليي صار يية  صال يي اتص ذييلصال يي اتصصاجيي ص  يي ا صالهليي ص ليي صالج ييت -1

عليي ص ايي ص يي صصامةي ييتصالومييلصةعص ميينحصهيي  صار يية  ص عصبويي صالاطييفصعليي صالم ييلصةالموان ييت

صيةعيتص ا ص ماوصالطلةلصالمهلوبت.

 اج ص ج ه صار ة  صال  اتصعل ص  لصكةاونصال ةامصايصكلص نت. -2
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ان ييييتصايييييصالج ييييتصال يييي اتصعصاجييييو ص حييييييلصطذاوييييتصالومييييلصنييييمصالم ييييلص عصبويييي ص عيييي صاوص -3

 المخت ت.

 يجلطصي يماةطصعصاوتذلصال جلصال  مصالموحوصنمصالم لصةالمختيولصبخيت صالج يتصال ي اتص -4

اجو صالتلع ص ا صة نصااونصبمتنةة صالفلقصال  اتصلتي ةميصالاظة  يةص اي صعني صقاةا يةص

 بةلاطونةلصال  اتصال ةيمتصعل صالم ل.

ص

 المادة الثالثة: البناية:

اطي  صايصالهة وقصةال  هي ص ةصالخل يةاتصالم يل تص ةصاييص ايتصايةح ص وانياصصاونصاج ص نص  -1

صعلي ةصا ا ةطصالج تصال  ات.

اج ص نص اونص يماتصالم لصاذلهتصبةلاة مص ةصال يمنتصالم ي و ص ةصب ايتصايةح صعيمةءص -2

  ي  صةاظافتصعل صال ةال.ص عل صةب ةلت

  عةلصةاظافتصعل صال ةال.اج ص نص اونصالج يانصةال  و صا ذوغتصةعةلاتصايصالت  -3

اجي ص نصاايونصنيمصالم يلص ياة اكصكة ايتصاييصالضياةءصةالت وميتصالهذا ايتصعلي ص نصعص  ييلص -4

 ا ةات ةصعيصالوطلميصبةلمة تصايصا ةاتص يماتصالم ل.

اجييي صةميييوص يييلكصاوييي امصاطييياكصعلييي ص مايييوصالطييياة اكصةاز يييوا صالنةنييي  ص لييي صالم يييالص -5

 ل ة اييةطصلمنييوصحعييو صاليي بة صةال طييلالص ليي صالخييةي مصة نصااييونصللايية صلوليي صاضييميصغل يي ص

 حاعلصالم ل.

صايييييص يييييةااةلصال ييييواءصلتييييي اييص ذيييي هلصال يييييواءصب ييييوي صعييييي اتص -6 اجيييي صا ييييي صعيييي حصكييييية  

 ةع ا ت.
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اج ص   ا ص ااتصاجةيةصحاعلصالم لص تنة  صاوصا يةات صلت يلماصالماية صالم يتوملتص -7

ميييةلصالتيييمص  ييي يهةص اييي صعلييي ص نص يييل الصبمطيييلةوصالماييية صال ييي ي صنيييمصالمنه يييتصةنييياصالتولا

ص ا ييل تصالمجييةيةصالوةاييتصةنييمصاةلييتصعيي لصة ييوحصا ييلصهيي اصالمطييلةوص ةص ويي يصيبهيي ص نييةءط

عل ص لايصايصا ل تصالمجةيةص لبلصالطااتصبي اواضص  يلماصعةعيتصلالص يوتصكة ايتص

 للماة صالم توملتص  ايص  لمف ةصب وي صع اتصةع ا ت.

تصاييةءصار ييةلتصاو عييتصعليي صكةنييتصاجيي ص نص تييونلصنييمصالم ييلصالت  ا ييةلصالا لبة اييتصة يياا -9

صالملاناصب وي ص لامتصةع ا تصنناةط.

ص

 المادة الرابعة: المطبخ:

صاج ص نصااونصاو ةعطصعيصعةلتص نةة صالهوةل. -1

 اج ص نص اونص  ياا صاحلفتصبةلاة مصالفلنوية. -2

اج ص نصعص  لصا ةاتصا للص  ضيلصازغ اتصةاع احصالمطلةبةلصنمصاهةع صال ينفص -3

مة ييتصاتيييلصالبييوصةنيييمصاهييةع صال ييينفصال ييةامصعييييصال ييتييصاتيييلصالبييوصةنيييمصازة صعيييصال

 اهةع صال نفصال ةليصةاللابوصعيصالوطلميصاتلصالبو.

 اج ص نصعصا لصاي فةوص  فصالمهاذصعيصالمتلميصةالن فصالمتل. -4

صاييص ييةااةلصال يواءصلمنييوص ايةثفصاليي عةنص -5 اجي صا ي صا عنييتصاظةاايتصة ييونيلصعي حصكيية  

   ذ ةص ل صالخةيجصب وي صعص طالصملياطصللمجةةيميصةللمةي .ةالحة الصةازبخل صةص

اج ص نصهتونلصنمصاهةع صال نفصازة صةال ةامصانظواتصطاذص ي  ص ن  صنمصاوموص -6

 ايصالمهاذصا  لص ا ص  لماصازبخل صةالحة الصب وي صع اتصة لامت.
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ااتصلطيوةصاج ص نص تونلص     صطاذص ي  صنمصاهةع صال نفصال ةليصةاللابوصةاوا  صاظة -7

 ة لمصالل ولصةالم ت ضلالصالح ا اتصازعل .

احةاليي يصةانةمي صعميلصاييصايةح صازلمنييولصالايلةلصنيمصاهيةع صصاج ص نص تونلصاةنظيةل -9

 ال نفصازة صةال ةامصلوملاةلصارع احصةع نصازغ اتصةلوا لصعمل ة.

اجيييي ص نص تييييونلصنييييمصاهييييةع صال يييينفصال ةليييييصةاللابييييوصانةميييي صلت ضيييييلصالهوييييةلصاحلفييييتص -8

 بةلفوياااةص ةص اتصاةح ص عل صعص ت ثلصة تآ لصبةع تومة .

اجييي ص نص تيييونلصنيييمصاهيييةع صال ييينفصازة صةال يييةامص   ييي  صننايييتصلت هايييوصالل يييولصة   ييي  ص -11

الت ماصصةعلطيةلصك لبة ايتصة   ي  صلتنظاياصة  طييلصالاهةطيةصةغيلهيةصاييصالم يتل اةلص

 يل صالم ضل صني مة.التمص  ايص لاتصالح اءصبةلنظلصللو اةلصالاذيل صةالا 

صة نص -11 اج ص نص اونص حةالصة     صالوملصا نوعتصايصاةح صغيلص ة لتصلل   صةبو حصكة  

   تذ  صب عل صاة صا ت ل  ة.

اجيي ص نص اييونص ماييوصال يي ونصةالتج ييي الصالخةعييتصبةز ييلصةالطييل صايييصاييةح صالخيي  ص -12

الذل ييتاااتصاييوصال ييينمصةال  ييةجص ةصايييص اييتصاييةح ص عييل صغيييلص ة لييتصلل يي  صعيي اصالمييواحص

 ة وحصاعهتمةلص نظةنت ةصب وي صحا مات.

اجييي ص نص ايييونص مايييوصالاايييلص عييي احصة  ييي ا صازغ ايييتصنيييمصالمهييياذص ت ل يييلصاضيييميصعييي لص -13

صالت اعلصةالت ةطوصةم  لصاا اة صالوملصب وي صع ا تصة لامت.

 المادة الخامسة: الغسل:

ميصالتنظااصةالح لصاج ص نص تونلصنمصاهةع صال نفصازة صةا  صغ يلصاتاةالتص تض -1

صةالتوقا .
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غ ييلصكة ايتصصاج ص نص تيونلصنيمصاهيةع صال ينفصال يةامصةال ةلييصةاللابيوص   ي  صة ايواض -2

اج   صبةلمةءصةا ةاياصالتنظااصلح لصازةاايمصةال ي ونصة حةالصالوميلصب يوي صعي اتص

 ة لامت.

ا لصاج ص نص تونلصنمص   ةلصالح يلصاةنظةلصةينو ص يي  صل فيظصال ي ونصةازةاايمصةليوص -3

 از لصةالطل صازعل .

لتجفايياصازةااييمصصافضييلصا ييتومة صالمجففييةلصالخةعييتصنييمصاهييةع صال يينفصازة صةال ييةام -4

عةعيييتصبةلم يييحصصاييييصةاييي  صالح ييييلصةعييي اصهييي اصاجييي ص نص تيييو ص  مطيييتصةازحةالصالخةي يييت

صةالتجفااصعل ص نص  تذ  صب وي صا تمل صب عل صاظافت.

ص

 المادة السادسة: المخزن:

نيييمصاهيييةع صال ييينفصازة صاخييية نصاذيييلح صللفوا ييي صةالخضيييلاةالصة عيييل صاجييي ص نص تيييونلص -1

صلمنتجةلصال لي صةال ةا ي.

اجييي ص نص تيييونلصنيييمصاهيييةع صال ييينفصازة صغلنيييتص جميييي صة عيييل صللتذلمييي صعةعيييتصب فيييظص -2

 الل ولصالهلمتصةال  ةجصةاز مةك.

بويي حصصاجيي ص نص تييونلصنييمصكةنييتص عيينة صالمهييةع صاجميي الصك لبة اييتصةثل ييةلصعموحاييت -3

صل فظصالمواحصالح ا اتصال ة لتصللتلفصةالف ةح.   ة  

اج ص نص تونلصنمصكةنتصالمهةع صايصال نفصازة صةال ةامصاخ نصلةص وتصل فيظصالميواحص -4

الح ا اييتصازةلاييتصةالمولاييةلصاج يي  صبةليي ةالي صةاللنييو صعليي ص نص ضييالص ايي صحي ييتصال ييلاي ص

 ةالت ومتصب وي ص ضميصع لصن ةحصازغ اتصالمخ ةات.
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اخية نصل فيظصصنص تونلصنيمصالمهيةع صالتيمص  ي لصني يةصالمطيلةبةلصالحة ميتصةالا ولايتاج ص  -5

  نةامصالمطلةبةل.

ةميلةي صصاج صالاعة صاعهتمةلصال ا  ص نظةنتصغلنتصالتذلم صةالتجمي صةالمجم الصةال ل ةل -6

صينوصب ةاةصازغ اتصةال اةءصالم ت ل ص  اعل ة.

ص

 المادة السابعة: الغذاء:

صح اءص لامةطصةغيلص  يصةغيلصاحطوش.اج ص نصااونصال -1

عيةل ةطصلل يت لكصالاطيلةصة اي صغييلص يةلفص ةصاتف يذص ةصنة ي ص ةصصاج صالت   صايصكواي  -2

 الولصبةلجلاثا صالملمات.

 اج صالاعة صالهلقصال  اتصنمص  ضيل صة   ام صةع ا . -3

صاجيي صالم ةنظييتصعليي صازغ اييتصةالمطييلةبةلص ثنييةءصع ا ييةصةعلميي ةصة  يي ام ةصايييصاليي بة  -4

 ةال طلالصةكلصاةصه حةص ل ص لوث ةصكمةصهل لصع لصلم  ةصبةلي صكلمةص اايصللك.

ةمج صياي ةصنمص لاايلصصامنوصانوةطصبة ةطص   ا صب ةاةصالهوةلصةالطلا صب ةص الصايصاز اة  -5

صاز بة صةالفضللصنوياط.

ص

 المادة الثامنة: صاالت تناول الطعام:

ةامصعلبيييةلص يييي  صلن يييلصة ايييةلصالهويييةلصاجييي ص نص تيييونلصنيييمصاهيييةع صال ييينفصازة صةال ييي -1

صلل بة ي.
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 و ييية لصصاجييي ص نص تيييونلص مايييوص عييينة صالمهيييةع صعيييةعلصلتنيييةة صالهويييةلصني يييةصاج ييي   -2

  ايااصال واءصعافةطصة تةءط.

لت يي يلصصاجيي ص نص اييونصانةميي صالهوييةلصغيييلصاتلعيي تصة تييلكصامييلالصةا ييةاةلصكة اييت -3

 اا اة صال لكتصنمصال ةلت.

ص صةكلا مص ي  صةالم ت.اج ص  ثييصال ةلتصبمنةم -4

 المادة التاسعة: المرافق والتسهيالت الصحية:

ازغ اييييتصصاجيييي ص نصه  يييي ص  يييي صالمحة ييييلصةالملانيييياصبوييييي اطصعيييييص ايييية يص  ضيييييلصةاعيييي اح -1

صةالمطلةبةلصة نصعص اونصاهلتصعل صال ةلت.

 احلفتصبةلاة مصالفلنوية.ا  ص نص اونص  ياا ةص -2

  اتصب وي صحا مات.اج صالاعة صاظةنتصالمحة لصةالملاناصال  -3

اييص يةااةلصال يواءصلتذي هلصال يواءصةاليتخلصصاييصاليلةا حصب يوي صصاجي صا ي صعي حصكية  ص -4

 ا تمل .

  خ ةط.ص25اج ص نصااونصع حصالمحة لص ن اتصاح لتصةاا  صلالص -5

 خ يييةطصةكييي لكصازايييلصص25اجييي ص نصاايييونصعييي حصالميييلاااضص ن ييياتصالايييةضصةااييي صلايييلص -6

 بةلن اتصللماةة .

هيةع صال ي ييتصازةليي صةال ةاايتصالانيياصعيي اتصعةعيتصللل يية صة عييل صاجي ص نص تييونلصنييمصا -7

 للن ةء.

صاج صا تومة صالمه لالصةالمو مةلصةالمهياةلصب وي صا تمل . -9
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 المادة العاشرة: التخلص من األزبال والفضالت:

صاييصعيينةحهاص ميوصاز بية صةالفضييللصة يونلص  ايةرصالنييةهلونص -1 اجي ص نصهتيونلصعيي حصكية  

صة صة و وصه  صال نةحهاصنمصانةطاصالوملصةم ا ص غل  ة.الخةعتصبجموصاز ب

اج ص نصهتونلصنمصاهةع صال نفصازة صةال ةامصاجموصلأل بة صهومحصنمصا لصاو ة ص -2

 عيصانةطاص  ضيلصةع نصازغ اتصةالمطلةبةل.

عيييصصاجيي صالييتخلصصايييصا تومييةلصعيينةحهاصاز بيية صنييوياطصةايية صةعييو صالج ييتصالم يي ةلت -3

 ينو ة.

صص نظةنتصعنةحهاصاز بة صة وقام ةصب وي صا تمل .صاج صاعهتمةل -4

 

 المادة الحادية عشرة: متداولوا األغذية والمشروبات:

اج ص نصا  لصعةا صالمهو صة ماوصالويةالييص اي صعلي صالي نتلصال ي مصالي ةصه مي ص -1

 لات  صايصازالاضصاعات ةلاتصةعلوه صايصالجلاثا صالملماتصةمت ملصعةا صالمهو ص

  ةصعةالصغيلصاةعلصعل صال نتلصال  م.صا  ةلاتص طحيل

اج صعل ص ماوصالوةالييصنمصالمهةع صحعو صحةيالصالتلباتصال  اتصالم ةاتصنمصالج تص -2

 ال  اتصالمخت تصةال  و صعل صالط ةحالصالخةعتص  ة.

عل صعةا صالمهو ص  ةمي صالومية صبةل ي ايةصة غهايتصاليل رص ةص ي علصالوميلصةالاقايتص -3

 لومل.ملةي صاي  ا  ةص ثنةءصا

اجيي ص نصهتييونلصنييمصاهييةع صال يينفصازة صةال ييةامص ةعييتصع ييتلااتصالوميية ص تييونلصني ييةص -4

 ة ة لصالتذلم صةالت ن تصةاج   صبمنة وصةحةاليلصعةعتصل فظصاة اة   .
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اجيي ص نصهتييونلصنييمصاهييةع صال يينفصازة صةال ييةامص ةعييتصعةعييتصللوميية صلتنييةة صالهوييةلص -5

 ني ةصةا تو اتصلاةنتصالطلةلصال  ات.

  نص تونلصللومة صحةيالصااة صةاحة لصا تو اتصلاةنتصالطلةلصال  ات.صاج  -6

اجيي ص  يينااصالوميية صا يي صطذاوييتصعمييلصكييلصايين  صة  ذيييتص عميية صالمطييتحلييصةنييوقص -7

 الاالصالوملصنمصالمهاذصةالخ اتصاطاةعيي،صاو عيي،صةانظفيي،صةغيلهةي.

ص ةصالمخت يتصنيوياطصعني صاي ةلصايلصصعل صعةا صالمهو ص عاةيصالج يتصال ي ات -9 ضصاوي  

اطتا صباوا صاو اةطص ييصالومة صالم تخ اييصنمصا لت،صةالاص ليلصالج تصال  اتصانوي ص

ايصا اةلتصالم نتص اج صع لص طحيل صثةااتص عص لاص  ل صةثا تصاييصالج يتصال ي اتص  ذيتص

ص فةء صالتةلصة  محصل صبم اةلتصالم نت.

ص

 المادة الثانية عشرة: مكافحة القوارض والحشرات:

ونيلصعييي حصانة ييي صاييييصاز  ييي  صالا لبة ايييتصالخةعيييتصبماةن يييتصالييي بة صةال طيييلالصاجييي ص ييي -1

صا ةا ةلصال بة ي.

صاج ص ونيلصاز    صالخةعتصبماةن تصال وايض. -2

ص

 المادة الثالثة عشرة: تجهيز الماء 

بمنفي صاييصااية ص يااتص  يةلتصالميةءصالوةايتصةعني صعي لصة يوحص يااتصصاج ص نصاج  صالمهوي  -1

جيي ص ييونيلصاايية صعييةل تصللطييل صةنيياصالتو ي ييةلصالتييمص  يي ا ةصالج ييتصاايية ص  ييةلتصعةاييتص ا

صال  اتصالمخت ت.
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 اج صا تومة صاةءصار ةلتصااة ل طصلحلضصالطل صةلا صعيصطلماصالخ انصاعاتاةطم. -2

صاج صاعهتمةلص تنظااصالخ ااةلصاعاتاةطاتصب وي صحةيمت. -3

ص

 المادة الرابعة عشرة: مستلزمات السالمة العامة:

صتونلصنمصاهةبذصالمهةع ص  وا صعلةجصامهلايمتصكلمةص اايصللك.اج ص نص  -1

 كةنتص اة يصعةعتصلخ نصالو وحصبوي  صعيصا ةحيصالنةي.صاج ص نص تونلصنمصالمهةع  -2

      ص طفةءصال لماصةبو حصهتنة  صاوص وتصالم ل.صنمصكةنتصالمهةع صاج ص نص تونل -3

لايييتصاج ييي  صبيييةلمواحصالهذايييتصاجييي ص نص تيييونلصنيييمصكةنيييتصالمهيييةع صعييينةحهاصلإل يييوةنةلصازةص -4

صالضلةيمتصةا  ص و ي ةلصالج تصال  اتصالمخت ت.

 

صالشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في محالت بيع اللحوم واألسماك:

ص

 أواًل: تقديم الطلب وتعليمات أخرى:

صاجيي ص  يي ا صالهليي صلل  ييو صعليي صار يية  صال يي اتص ذييلصامةي ييتصالومييلصةعص ميينحصهيي   -1

ار يية  ص عصبويي صالاطييفصعليي صالم ييلصةالموان ييتصعليي ص ايي ص يي صيةعيييتص ايي ص ماييوصالطييلةلص

صالمهلوبت.

 اج ص ج ه صار ة  صال  اتصعل ص  لصكةاونصال ةامصايصكلص نت. -2

 عصاجو ص حييلصالوملصنمصالم لص عصبو ص ع صاوان تصايصالج تصال  اتصالمخت ت. -3
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لمختييولصبخييت صاليي ا ل صال يي ات...ص ييجلطصاوتذييلصال ييجلصال يي مصالمييوحوصنييمصالم ييل...صةا -4

اجيي صالم ةنظييتصعلايي صةعصاجييو صالتلعيي ص ايي صة نصااييونصبمتنييةة صالفل ييتصال يي اتصصي ييماةطص

صلت ةميصالاظة  ةصعن صقاةا ةصبةلاطونةلصال  اتصال ةيمتصعل صالم ل.

ص

 ثانيًا: البناية:

اتيلصالبييوصص31عص  يلصعييصص2ل16اجي ص نصعص  يلصا يةاتصا ييلص ايوصالل يولصازهلايتصعيييص -1

صبةلن اتصللم للصالخةعتص ذاوصالل ولصالم تويح صةاز مةكصةال ةا يصةانتجة  ة.

 اج ص نص اونصاطي  صايصالهة وقصةال  ه صةال ل ص ةصال منتصالم لح. -2

 اج ص نص اونص هوحص  ياا ةصايصاةح صعلاتصال ةءصاحلفتصبةلاة مصالفلنويةصاز اض. -3

 ل ةء...ص  لتصالتنظاا.اج ص نص اونص يميت ةصاذلهتصبمةح صا -4

 اج ص نصااونص هحصال  فصال اعلمصايصاةح صعل  صال ةءص  لتصالتنظاا. -5

 اج ص نصهتونلصني ةص ااتصاجةيةصات لتصبةلمجةيةصالوةات. -6

 اج ص نص تونلص ااتص اة ي صاةءصار ةلت...صةك لكص ااتصالت  ا ةلصالا لبة ات. -7

فضييلص نص اييونصاييةح صازانيييول،صاجيي ص نص اييونصةا  ييتصالم ييلصاومولييتصايييصاييةح ص ييي  صةم -9

ل  ولتص نظاف ةصةمطتللص نص  توةصعل ص  وا صةنت ةلصعيلضصللذايوصاظةاايتص  يو صحةنص

صافةلصال طلالصةالغاةيص ل صحاعلصالم ل.

ص

 ثالثًا: التهوية واإلضاءة:
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  ومييييتصا ه ييييتص ييييي  صةب جيييي ص  ييييلي صالج ييييتصال يييي اتصصاجيييي ص نص تييييونلصنييييمصالم ييييلص   يييي   -1

صالمخت ت.

صنمصالم لص مةء صاعهنةياتصكة ات.صاج ص نص تونل -2

ص

 رابعًا: األجهزة ولوازم العمل:

ص ت هاوصةاع احصالل ول.صاج ص نص تونلصنمصالم لصاز    صةازحةالصال  ه تصالخةعت -1

اج ص نص اونصال اة ييصةال واطيلصايصايةح صغييلص ة ليتصلل ي  ...صايوصة يو صالم ةنظيتص -2

 ال ا متص نظةنت ة.

 طذاتصلالصال هوحصالمل ةء.اج ص نص تونلصالم ةط صالخ -3

 اج ص نص تونلصنمصالم لصكتلتصعطذاتصعمةء...صزغلاضص ا يلصالل ول. -4

 اج ص نص تونلصاةنظتصا ةة نليصل فظصازحةالصةلوا لصالومل.ص -5

صاج ص نص اونصالموا ميصب ةلتص ي  صةاظافتصعل صال ةال. -6

ص

 خامسًا: أجهزة التبريد والتجميد:

ص ةصا يييييامةص  ييييي حصالج يييييتصاجييييي ص نص تيييييونلصنيييييمصالم يييييلصاجمييييي الص -1 ك لبة ايييييتصبوييييي حصكييييية  

صالمخت ت.

 اج ص نص تونلصنمصالم لصعةيمتصل ولصاذلح . -2

صعصاجو صا تومة صال ل ةلصالخطذاتصل فظصالل ول. -3
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 إعداد وبيع وخزن اللحوم: سادسًا:

صبخت صالم   تصالوةاتصللمجة ي.صللذاوصاختواتصاج ص نص اونصالل ولصالمولةمت -1

 لياصالل ولص ةصعلم ةصعةيجصالم ل.امنوصانوةطصبة ةطص و -2

 امنوصانوةطصبة ةطصةموصالل ولصعل ص يماتصالم ل. -3

اجيي صا ييلصالل ييولصايييصا ييةحيصالت ييوماص وا ييهتصالمنطيي  صالوةاييتصللمجيية يص ةصبةل يياةيالص -4

 الخةعتصعل ص نص اونصاخ  تصل   صازغلاض.

ايييص  اييةرصعصاجييو صلييفصالل ييولصالماةعييتصللم ييت لاييص وا ييهتصال يي فصال  امييتص ةص هييوص -5

 ال منت.

عصاجو صع نصالوظةلص ةصنضللصالل ولصغيلصال لامتصايصهولص ل صاعل،ص لصاج صياي ةص -6

 نمص لايلصازة ةخ.

المخت تص ةصام لمصالمنط  صالوةاتصللمجة يصعيصالل ولصغيلصصاج ص عاةيصالج تصال  ات -7

عيةا صص وتذيلصالل يولصاولةميتصللذايوصة  مييلال ةل تصلل يت لكصالاطيلة...صةبخلني ص

 الم لصالم  ةلاتصال ةاوااتصكةالتط.

ث صافظ يةصبةلوةيميةلصصب ة انصاختلفتصة وذ ت ةصب  اةرصعةعتصايصازنضلص  هاوصالل ول -9

 المذلح صحاعلصالمجم ال.

 اج صع  صانطةيص  هاوصالل ولصعيصبة مصالاالصالوملصنمصالم ل. -8

حصالح ا اييييتصاجيييي ص نصااييييونصا ييييلص اييييوصالل ييييولصاويييي ة صةغيييييلصاتيييي اعلصنييييمص  ييييواقصالمييييوا -11

صاع ت ل ات.

ص
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 سابعًا: مكافحة الحشرات والقوارض:

صا امتصال نوصعص  محص نفةلصال طلالص ل صال اعل.صاج ص نص اونصةا  تصالم ل -1

 ال  ه تصزغلاضصالماةن ت.صاج صا تومة ص ةا ةلصال بة  -2

صاجييي ص  يييلاءصااةن يييتص يييلموتصلل يييوايضصاييية صة ويهيييةصنيييمصالم يييلصايييوصالاظيييتصاوةلجيييت -3

  ةعلتصنمصازيماتصةالج يان.الط وقصال

صاج صةموصال لكصالمو امصالمطاكصعل صاوان صالم ل. -4

ص

 

 ثامنًا: التسهيالت الصحية:

صا تيوةصعلي صاح يلتصةالايةضص ةصاذوليتصةا يامةصاج ص نصهتونلصنمصالم لص  ي صاوي ة  -1

ص  تضا صة   ح صالج تصال  اتصالمخت ت.

 ز اض.احلفتصبةلاة مصالفلنويةصاصاج ص نص اونص  يانصال    -2

 اج ص نص اونصاجةيةصالملاناصةالمح لتصات لتصب ااةلصاوصالمجةيةصالوةات. -3

 اج ص نص اونصالملاةضصاج   صبج ة صحنوصاة م. -4

 اج ص نصااونصال   صا ةحاطصب     صالت ومتصالخةعتصبهلحصالحة الصةاللةا حصعةيجصالم ل. -5

 لصةالمه لال.اج صاعهتمةلصال ا  ص نظةنتصال   صبح ل صهوااةطصةي  صبةلمو مة -6

ص

 تاسعًا: التخلص من الفضالت:
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اجيييي ص نص تييييونلصنييييمصالم ييييلصعيييينةحهاصا امييييتصالحليييياصلجمييييوصاخلفييييةلصالل ييييولصةالنفةاييييةلص -1

صازعل .

 اج ص فلمغصا تومةلصاخلفةلصالل ولصةالنفةاةلصنمصاجموصاز بة . -2

صغ لصة و ياصعنةحهاص موصالنفةاةلصةاخلفةلصالل ولصهوااةط. -3

ص

 عاشرًا: العمال:

ه ذييييتصصالمطيييتحلييصنييييمصالم يييلصال  ييييو صعلييي صحنتييييلصالف يييصصالهذييييمصالييي ةوصعلييي ص مايييي -1

ص لات  صايصازالاضصال ةيمتصةالمو اتصةايصالم ذاةلصالملمات.

عل ص ماوصالومة صالمطتحلييصنمصالم لصال  و صعل ص  ةح صالتخلجصايصال ةي صالتلبومتص -2

 ال  اتصالتمص و  هةصال ا ل صال  اتصل  .

  علصالوملصالخةعيتص ثنيةءصاع يتحة ص ت هايوصةبايوصالل يولصايوصصعل ص ماوصالومة صاي  اء -3

صان ةصةاععتنةءص نظةنت ةصب وي صحا مت.  ة و ص ونلصااتاةلصكة  

ة يو صا ييتومة صالافييو صالخةعييتصعنيي صاع ييتحة ص ت هاييوصالل ييولصالمجميي  صةباييوصاز ييمةكص -4

 المجم  .

صاعهتمةلصال ا  صبمظ له صةلاة ت  صالطخ ات. -5

 إدامة النظافة:

صاج صغ لص يماتصالم لصبةلم ةاياصالمنظفتصهوااةط. -1

 الوملصالخةعتص ت هاوصالل ولصهوااةط.صاج صغ لصة وقا ص حةالصة      -2
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غ ييلص ييهحصاا ييل صالل ييولصهوااييةطصة هييوصالجيي ءصالم ييت لكصان ييةصعنيي اةص  تضييمصالضييلةي ص -3

 ل لك.

 اعهتمةلص نظةنتص ه ةصالوةالييصةغ ل ةصبة تملايص ثنةءصالومل. -4

تييونلصاييةح صال ية ونصةالم ييةاياصالمنظفييتصةالمنطييفةلصالويقايتصب ييوي صحا مييتصنييمصاجي ص نص  -5

صالم ل.

 السالمة المهنية:

صاج ص نص تونلصعي لاتص  وةنةلص ةلاتصا ةح صبةلمواحصالهذاتصالول اتصالضلةيمت. -1

 اج ص نصهتونلص  ة ص طفةءصالا ا. -2

ص هاوصالل ول.اج ص نص تونلص لةلصال لاتصنمصاز    صالا لبة اتصالخةعتص ت -3

 الشروط الصحية الواجب توافرها في المخابز واألفران:

ص

 أواًل: تقديم الطلب:

اجيي ص  يي ا صالهليي صلل  ييو صعليي صار يية  صال يي اتص ذييلصامةي ييتصالومييلصةعص ميينحصهيي  ص -1

ار يية  ص عصبويي صالاطييفصعليي صالم ييلصةالموان ييتصعليي ص ايي ص يي صيةعيييتص ايي ص ماييوصالطييلةلص

صالمهلوبت.

ص  صال  اتصعل ص  لصكةاونصايصكلص نت.اج ص   ه صار ة -2

ص

 ثانيًا: البناية:

صاج ص نص اونصاطي  صايصالهة وقصةالطلامةنصةالاواالمتصالم لح. -1
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اج ص نصعصاّطحلصالفلنص   لصايصا فص يماتصالم لصة نصاايونصاي ةحصبم عنيتصاظةاايتص -2

 لت لماصال عةن.

ةلتص ي  صةاظافتصعلي صاج ص نص اونصازيماتصاذلهتصبةلاة مص ةصال منتصالم  و صةب  -3

 ال ةال.

اج ص نص اونصالج يانصةال  و صا يذوغتصةعةلايتصاييصالت ي عةلصةب ةليتص يي  صةاظافيتص -4

 عل صال ةال.

يصعياج ص نصااونصنمصالم يلص ياة اكص ي ايصالضياةءصةالت وميتصعلي ص نصعص  يلصا يةات ةص -5

 يصايصا ةاتصالم ل.%21الوطلميصبةلمة تصا

 اكصةاز يوا صالنةني  ص لي صالم يالصالخيةي مصة نصاج صةموص لكصاطاكصعل ص ماوصالطاة -6

 ااونصللاة صلول صاضميصاا  اح ص ل ة اةطصلمنوصحعو صال بة صةال طلالص ل صحاعلصالم ل.

 اج ص  اييصالو ة لصالاة اتصلتذلم صة  ن تصالم لصا  صال ة ت. -7

صايييييص يييييةااةلصال ييييواءصلتييييي اييص ذيييي هلصال يييييواءصب ييييوي صعييييي اتص -9 اجيييي صا ييييي صعيييي حصكييييية  

 ةع ا ت.

جيي ص نصاايييونصنيييمصالم يييلصاح يييلتصةااييي  صعلييي صاز يييلصلح يييلصازهييي ةصة نص ايييونصات يييلتصا -8

 بمجل صا ا صال  .

ةاايي  صعليي صاز ييلصنييمصاو ييوصانة يي صاويي ة صعيييصصاجيي ص نصااييونصنييمصالم ييلصالاييةض -11

 ييةاتصالومييلصة نصعصااييونصافتييوحص ليي صحاعييلصالم ييلصااة ييل طصعليي ص نص اييونصنوهتيي صاج يي  ص

 للةا حصالالم تصةمج صافظ ةصاظافتصعل صال ةال.ب افونصا ا صبطالصامنوص  ل صا

 اج ص نصااونصنمصالم لصبةلوعتصاظةااتصلت لماصالماة صات لتصبمجل صا ا صال  . -11



 05 

اج ص نصااونصنمصالم لصا توحوصلالص وتصكة اتصللماية صال ي ي صةمي ايص  يلمف ةصب يوي ص -12

 ع اتصةع ا ت.

بةلاة ييمصالفلنييويةصاز يياضصاجيي ص نص  ييةلصالجيي يانصالملعيي تصلمنةميي صالومييلصةالمويية يص -13

صل  ولتص نظاف ة.

 ثالثًا: التجهيزات والمستلزمات:

صاج ص نص اونصكة اتصالتج ي صةالم تل اةلصةازثةلصاظافتصةب ةلتص ي  . -1

 اج ص نص اونصازةاامصالم توملتصغيلص ة لتصلل   صةب ةلتص ي  صةاظافتصعل صال ةال. -2

ةالصة نظاف يييةصهواايييةطصبفل يييتصاظافيييتصاجييي صغ يييلصالموييية يصةانةمييي صالوميييلصةازةاايييمصةازح -3

 ةالمةءصال ةي.

صبةع ييتومة ص عييل صعص تيي ثلصاجيي ص نص اييونصانةميي صالومييلصاحلفييتصبةلفوياااييةص ةص اييتصاييةح  -4

 ةاظافتصعل صال ةال.صة نص اونصال فوتصعيصازيض

عيييصصال فوييتصاحهيية ص ومييوصعليي صا ييةط صنييمص  اييةرص ةص ةياييتصاجيي ص نصا فييظصاله يييي -5

 عيصال لثييص نتمل.بم ةنتصعص  لصصازيض

   اضصاظاا.صاج ص نصاحه صاله ييصب مةش -6

صاج ص نصا فظصالو وحصنمصااةنصاو ة صةبوي صعيصانه تصاع تحة . -7

 رابعًا: اإلنتاج:

صاج ص نصااونصاراتةجص لا صةعةلمصايصالطوا  صةال طلال. -1

 اج صالاعة صالهلقصال  اتصنمص  ضيلصاراتةجصة   ام صةافظ . -2
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راتةجص ثنةءصعلم صايصال بة صةال طلالصةللكصب فظ صنمصحةالي صاج صالم ةنظتصعل صا -3

ص  ة اتصغيلصااطونت.

ص

 خامسًا: العمال:

صاج ص نصااواواصا ةحهيص  نة لصالف صصالهذمصة  ةحالصال ةي صالت قافاتصال  ات. -1

 اج ص نصهل  ةاص لا تصةع ايةصة نصهلا واص غهاتصللل ر. -2

ص ةصاطييتا صباوايي صاويي اةطص -3  ييييصالوميية صنوليي صال يية  صنييمص حاي صالم ييلصصعني صايي ةلصاييلضصاويي  

 عاييةيصال ييلهتصال يي اتص يي لكصاييةعطصةالاص ييليلصال ييلهتصال يي اتصانويي صايييصا اةلييتصالم نييتص

 اجيي صعيي لص طييحيل صثةااييتطص عص لاص  ييل صةثا ييتصايييصال ييلهتص  ذييتص ييفة  صالتييةلصايييصالميي ص

 ة  محصل صبم اةلتصالومل.

صنمصا لصعة صاو ة صعيص ةاتصالومل.صاج صافظصالب صالومة  -4

ص

 سادسًا: المخزن:

ةاوي ة صلخي نصالميواحصازةلايتصب يوي ص يي  صةلليكصب فظ يةصنيمصصاج ص نصه ا صا لصعة 

حةالييي ص ةصعليي صينييو صال فوييتصعيييصازيضصلت يي يلص نظايياصالمخيي نصةافظييةطصعلي ييةصايييصال طييلالص

صةال وايض.

ص

 سابعًا: تجهيز الماء:

صبماة صاطةيموص  ةلتصالمةءصااة ل ط.صاج ص نصااونصالم لصاج   -1
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ص ونيلص خةاةلصللمةءصال ةيصعن صال ة ت. -2

ص

 ثامنًا: اإلسعافات األولية:

اجييي ص ييي اييصعييين ةقصا تيييوةصعلييي صار يييوةنةلصازةلايييتصةا ييي صايييةص وعيييمصبييي صال يييلهتص

صال  ات.

 تاسعًا: وسائل مكافحة الحريق:

صاج ص  اييصالو ة لصةاز    صالاة اتصلماةن تصال لما.

 

 الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في الكازينوهات والمقاهي العامة:

ص

 أواًل: تقديم الطلب وتعليمات عامة أخرى:

اجيي ص  يي ا صالهليي ص ليي صالج ييتصال يي اتصالمخت ييتصلل  ييو صعليي صار يية  صال يي اتص ذييلص -1

 اي ص ي صامةي تصالومل،صةعص منحصهي  صار ية  ص عصبوي صالاطيفصعلي صالم يلصةالموان يتصعلي ص

صيةعيتص ا صالطلةلصال  اتصالمهلوبت.

 اج ص ج ه صار ة  صال  اتصعل ص  لصكةاونصال ةامصايصكلص نت. -2

عصاجييييو ص حييييييلصطذاوييييتصالومييييلصنييييمصالم ييييلص عصبويييي ص عيييي صاوان ييييتصايييييصالج ييييتصال يييي اتص -3

 المخت ت.
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ةالمختييولصبخييت صاليي ا ل ص ييجلطصي ييماةطصاجيي صص-المييوحوصنييمصالم ييل–اوتذييلصال ييجلصال يي مص -4

 ةنظييييتصعلايييي صةعصاجيييييو صالتلعيييي ص اييييي صة نصااييييونصبمتنييييةة صالفل يييييتصال يييي اتصلتييييي ةميصالم

صالاظة  ةص ا صعن صقاةا ةصبةلاطونةلصال  اتصال ةيمتصعل صالم ل.

ص

 ثانيًا: البناية:

صاج ص نص اونصاطي  صايصالهة وقصةال  ه ص ةصالخل ةاتصالم ل ت. -1

لم ي و ص ةصب ايتصايةح صعيمةءصاج ص نص اونص يماتصالم لصاذلهتصبةلاة مص ةصال يمنتصا -2

  عل صةب ةلتص ي  صةاظافتصعل صال ةال.

اج ص نص اونصالج يانصةال  و صا ذوغتصةعةلاتصايصالت  عةلصةالط وقصةاظافتصعلي ص -3

 ال ةال.

اجيي ص نصااييونصنييمصالم ييلص يياة اكصكة اييتصلتيي اييصالضيياةءصةالت ومييتصالهذا اييت،صعليي ص نصعص -4

 اتص يماتصالم ل.  لصا ةات ةصعيصالوطلميصبةلمة تصايصا ة

 ليييي صالم ييييالصصاجييي صةمييييوص ييييا صاويييي امصاطيييياكصعليييي ص ماييييوصالطيييياة اكصةاز ييييوا صالنةنيييي   -5

الخةي م،صة نصااونصللاة صلولي صاضيميصغل ي ص ل ة ايةطصلمنيوصحعيو صالي بة صةال طيلالص لي ص

 حاعلصالم ل.

صايييييص يييييةااةلصال ييييواءصلتييييي اييص ذيييي هلصال يييييواءصب ييييوي صعييييي اتص -6 اجيييي صا ييييي صعيييي حصكييييية  

 ةع ا ت.

 ص ااتصاجةيةصحاعلصالم لص تنة  صاوصا يةات صلت يلماصالماية صالم يتوملتصاج ص   ا -7

التيييمص  ييي يهةصص اييي ،صعلييي ص نص يييل الصبمطيييلةوصالماييية صال ييي ي صنيييمصالمنه يييتصةنييياصالتولاميييةل
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المجييةيةصالوةاييت،صةنييمصاةلييتصعيي لصة ييوحصا ييلصهيي اصالمطييلةوص ةص ويي يصيبهيي ص نييةءطصصا ييل ت

اضص  ييلماصعةعييتصلالص ييوتصكة اييتصبيي اوصصعليي ص ييلايصا ييل تصالمجييةية،ص ييلبلصالطيياات

 للماة صالم توملتص  ايص  لمف ةصب وي صع اتصةع ا ت.

اييةءصار ييةلتصةالت  ا ييةلصالا لبة اييتصاو عييتصعليي صكةنييتصصاجيي ص نص تييونلصنييمصالم ييلص يياات -9

 الملاناصب وي ص لامتصةع ا تصنناةط.

عيييصصاجي ص نصااييونص  ي ص عيي احصالطيةةصةالملطاييةلصةالمطيلةبةلصال يي اتصبم يةاتصعص  ييل -8

 يصعطلميصاتلصالبو،صة نصااونصاو ةعطصعيصعةلتص لورصال بة يصب ة  صاظةام.21ا

اجييي ص نص ايييونص ييي يانص عييي احصالطيييةةصةالملطايييةلصةالمطيييلةبةلصالحة ميييتصاذلهيييتصبةلاة يييمص -11

صالفلنوية.

 ثالثًا: التهوئة واإلضاءة:

اععييهنةياتصبةلو يية لصالفناييتصالا لبة اييتصالخةعييتصبةلت ومييتصصاجيي ص نص اييونصالذنةاييتصاج يي   -1

صعافةطصة تةءط.

 ةالمطلةبةلصالحة مت.صاج صا  ص  ة ص  ومتصعة صل   ص ع احصالطةةصةالملطاةل -2

اجييي ص نص تيييونلصنيييمص  ييي ص عييي احصالطيييةةصةالملطايييةلصةالمطيييلةبةلصالحة ميييتصةكييي لكصعيييةلتص -3

صال بة يصعل ص مةء صاعهنةياتصكة ات.

ص

 ت الغازية:رابعًا: قسم إعداد المشروبات الساخنة والباردة والمشروبا

 نصهتونلصاو  صاظةامصعة صرع احصالطةةصةال  و صةال لي صاج  صبم  يصالايةصصاج  -1

ص ي .
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اج ص نص تونلصالمجم الصةالمذلحالصالا لبة اتصل فظصالملطايةلصةالمطيلةبةلصالحة ميتصايوص -2

 ة و صع ل ةصعيصا لص ع احصالطةة.

عنتصةالاييييةيح صايييييصاجيييي ص نص اييييونصاز يييي احصةال يييي ونصالخةعييييتص ت يييي ا صالمطييييلةبةلصال يييية -3

 ال  ةج،صةمفضلص نص اونصايصالخ  صال ينم.

 اج ص نص اونصالملعاصايصاةح صغيلص ة لتصلل   . -4

اجييي ص نصهتيييونلصنيييمصال  ييي صايييوضصغ ييييلصالبيييولصبم ييي يصايييلايةصغييية ةص ةصك لبيييية مص -5

لتج يييييي صالميييييةءصال يييييةيصالخييييية صبوملايييييتصالح يييييلصايييييوصة يييييو ص نصاايييييونص  يييييلماصالماييييية ص

 ااتصاجةيةصالم لصب وي صا امت.الم توملتص ا ص جلةص ل ص 

اج ص نص تونلصنمصال   صحةالي صاومولتصايصاةح صازلمنيولصةال  ةجصزغلاضصافيظصايةح ص -6

صالطةةصةال لي صةال  و .

ص

 خامسًا: الصالة:

صاج ص نص اونصعةلتصال بة يصا ةح صبةلموا  صةالالا مصالجي  صالملم ت. -1

 لصانة اتص ييصاة   صة عل .اج ص نص اونصال ةلتصغيلصا حامتصة نص تلكصا ةنة -2

 اج ص نص اونصال ةلتص ي  صالت ومتصةارمةء . -3

 اج ص نص اونصااافتصعافةطصة تةءط. -4

صاج ص نص اونصافلة تصب جةحص يممصانة  . -5

ص

 سادسًا: التسهيالت والمرافق الصحية:
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اج ص نصهتونلص   صاو ة صعييصال يةلتصاضي صحةي صااية صةاحة يلصةاايةة صةبوي حصانة ي ص -1

صالصب صالج تصال  ات.ةا  صاةص  

 ةك لكصالملاناصةالمحة لصاذلهتصبةلاة مصالفلنويةصاز اض.صاج ص نص اونص  يانصال    -2

 اج ص نص اونصالمحة لصةالماةة صةا ةع صالملاااضصايصاوياتص ي  . -3

 اج ص نص ج  صالملاااضصب     صال نوصالمة م. -4

 اج صا  صافلغتصهواءصلالصالاةض. -5

  نوصبةلحة الصةازبخل صعةيجصالم ل.اج صةموص  ة ص  ومتصلل   صه -6

 اج ص نصاج  صال   صبةلمواحصةالم ةاياصالمنظفتصةك لكصب ةياقصالتنطاا. -7

اج ص نص اونص ماوص اة ي ص   صالماة صال  ي صايصال   صال اهتصب اايةلصبطيااتصاجيةيةص -9

 الم ل.

صاعهتمةلصال ا  ص نظةنتصال   صةللكص ل  صبةلمه لالصةالمو مةل. -8

 ل التسلية:سابعًا: وسائ

صةالتل ا صالم توملتصنمصالم ل.صاج ص نصاون ص نظةنتصة ة لصالت لات -1

اج ص نصهتونلصل ةصا لصع نصعية صغييلصاتي اعلصايوصا يلص عي احصالمطيلةبةلصال يةعنتص -2

صةالاةيح .

 ثامنًا: المخزن:

ا ييذوغتصصاجي ص نصهتييونلصنييمصالم ييلصاخيي نصاطييي صايييصالهيية وقصةال  هيي ص  ياايي صال اعلاييت -1

صنة  .  هةنص متمصا
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 بخ نصالمواحصالح ا ات.صالخةعتصاج ص نصهتونلصنمصالمخ نصالمنةم صةاللنو  -2

 اج ص نص تونلص ا صاراةي صةالت ومتصالاةنيتيي. -3

صاج صافظصعنةحهاصالمطلةبةلصالحة متصبةلمخ ن. -4

 تاسعًا: التخلص من الفضالت:

ل مةاييتصاجيي ص ج ييي صال ييةلتصة  يي ص عيي احصالمطييلةبةلصال ييةعنتصةالاييةيح صب يينةحهاص مييوصا -1

صالم امتصالحلاصةبو حصانة  صةا  صاةص   ح صالج تصال  اتصالمخت ت.

 اج ص فلمغصا تومة  ةصنوياطصنمصاجموصالنفةاةلصالوةل. -2

صاج ص و موصلوا لص طفةءصال جة لصعل صانةم صال بة ي. -3

 عاشرًا: مكافحة الحشرات والقوارض:

صاج صا تومة ص ةا ةلصال بة صال  ه تصزغلاضصالماةن ت. -1

 اوةلجتصالط وقصةال فلصنمصازيماتصةالج يان.اج ص -2

 اج ص نص حه صالنوان صالخةي اتصللم لصبةل لكصالمو امصالمطاك. -3

صاج صا تومة صالمذي الصةاز    صالفناتصالخةعتصبماةن تصال وايض. -4

ص

 الحادية عشرة: العمال:

عليي ص ماييوصالمطييتحلييصنييمصالم ييلصةعييةاا صال  ييو صعليي صحنيية لصالف ييصصالهذييمصالتييمص -1

صتص لات  صايصازالاضصال ةيمتصةالمو اتصةايصالم ذاةلصالملمات.  ذ

 ال  و صعل ص  ةح صالتخلجصايصال ةيمةلصالتلبومتصال  ات. -2
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 ييي علصالوميييلصالخةعيييتصايييوصة يييو صالونةايييتصال ا ميييتص نظةنت يييةصعلييي ص مايييوصالومييية صاي ييي اءص -3

صان ة.  ة ونيلصااتاةطمصكة  

 الومة صالخةعت.صل فظصااتاة ةلصاج ص ونيلصحةالي صاو ااتصعةعت -4

صال ا  ص لاة ت  صةاظةنت  صالطخ ات.صعل صالومة صاعهتمةل -5

 

 الثانية عشرة: تجهيز الماء:

صتص  ةلتصالميةءصالوةايت،صةعني صعي لصة يوحصالطيااتالم لصبمنف صايصااة ص ااصاج ص نصاج   -1

ص ة اج ص ونيلصااية صعيةل تصللطيل صةنياصالتو ي يةلصالتيمص  ي االمةءصالوةات،صصلماة ص  ةلت

صالج تصال  اتصالمخت ت.

 اج ص نص تونلصع ااةلصاةءصااتاةطاتصاوصة و صالونةاتص نظةنت ةصةاااةلص غهيت ة. -2

صك لبة اتصلتونيلصالمةءصالاةيحصلل بة يصعافةط.صاج ص ونيلص لاحال -3

 الثالثة عشرة: إدامة النظافة:

صاج صغ لص يماتصالم لصبة تملايصةاعهتمةلص نظةنت ةصب وي صحا مت. -1

 نظةنتص   الصالمطلةبةلصةلوا لصالوملصازعل صةغ يل ةصبةلميةءصال يةيصب يوي صصونةاتاج صال -2

 حا متص ذلصا تومةل ة.

 ينوصالنفةاةلصةالمخلفةلصازعل صب وي صنويمتصايصالم ل. -3

 عصاجو ص لكصعنةحهاصالمطلةبةلصالحة متصنمصال ةلت. -4

صاعهتمةلصال ا  ص نظةنتصةا  تصالم ل. -5

 سالمة:الرابعة عشرة: متطلبات ال
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صاج ص خ اصصااةنصاو ة صل فظصا ةحيصالو وح. -1

 اج ص ونيلص     ص طفةءصالا اصبو حص   ح صالج ةلصالل ماتصالمخت ت. -2

اجيييي ص نصهتييييونلصنييييمصالم ييييلصعيييين ةقص  ييييوةنةلص ةلاييييتصاج يييي  صبييييةلمواحصالهذاييييتصالول اييييتص -3

صالضلةيمت.

 

حة الشروط والمواصفات الصحية الواجب توافرها في الفنادق ودور االسترا

 ومنازل النوم:

ص

 أواًل: تقديم الطلب وتعليمات عامة أخرى: 

اجيي ص  يي ا صالهليي صلل  ييو صعليي صار يية  صال يي اتص ذييلصامةي ييتصالومييل،صةعص ميينحصهيي  ص -1

ار يية  ص عصبويي صالاطييفصعليي صالم ييلصةالموان ييتصعليي ص ايي ص يي صيةعيييتص ايي ص ماييوصالطييلةلص

صالمهلوبت.

 ال ةامصايصكلص نت.اج ص ج ه صار ة  صال  اتصعل ص  لصكةاونص -2

 عصاجو ص حييلصطذاوتصالوملصنمصالم لص عصبو ص ع صاوان تصالج تصال  اتصالمخت ت. -3

اوتذلصال جلصال  مصالموحوصنمصالم لصةالمختولصبخيت صالي ا ل صال ي اتص يجلطصي يماةطصعص -4

اجييو صالتلعيي ص اييي صة نصااييونصبمتنيييةة صالفل ييتصال ييي اتصلتيي ةميصالاظة  يييةصعنيي صقاةا يييةص

 ةلصال  اتصعل صالم ل.بةلاطون

ص

 ثانيًا: البناية:
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،صكمةصاج ص نصي2ل151اج ص نصعص  لصا ةاتصازيضصالمطي  صعلي ةص نةاتصالفن قصعيصا -1

صةهن  اتص ل  صطذاوتصالومل.ص اونصبمواعفةلصعملااات

 اج ص نص اونصاطي  صايصالهة وقصةال  ه صال ل ص ةصال منتصالم لح. -2

 فن قصايصاةح صعمةءصعل  ص لموتصالتنظاا.اج ص نص اونص يماتص ماوص   ةلصال -3

اجييي ص نص ايييونص ييي يانص مايييوص   يييةلصالفنييي قصال اعلايييتصب يييهوحصال يييةءصعيييل  صةا يييذوغتص -4

 بهلءص متمصنة حصاللون.

اجييي ص نص تيييونلصني يييةص ييياة اكصةاوانييي ص  ييي لصعملايييتصارميييةء صالهذا ايييتصعلييي ص نصعص  يييلص -5

 ايصا ةاتصالذنةاتصالالات.ص%21ا ةات ةصعيص

 لصني ةصانظواتصاجةيةص ي  صات لتصبطااتصالمجةيةصالوةات.اج ص نص تون -6

اجي ص نص تيونلصني يةص يااتص اة يي صايةءصار يةلتصاو عيتصعلي ص مايوص   يةلصالذنةايت،صةكيي لكص -7

بةل ةلتصبةلن اتصللت  ا ةلصالا لبة اتصالتمصاج ص نص اونصاو عتصعل صكةنتصالاناصالفن قص

 ب وي ص لامت.

تصبطييالص ييي  ،صاوييةحصعيياح ةصكلمييةصا تضييتصالضييلةي صاجيي ص نص اييونصةا  ييتصالفنيي قصالوةايي -9

صل لك.

 ثالثًا: التهوية:

اجيي ص نص تييونلصةايي الصة   يي  صالتفلمييغصالخةعييتصبةلت ومييتصاععييهنةياتصنييمص ماييوص   ييةلص -1

صالفن ق.

عل ص حاي صالفن قصالاعة صنتحصاوان صالفني قصالخةي ايتص ثنيةءصالن يةيصلتيونيلصالت وميتصالهذا ايتص -2

صنمصالحل .
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 : التبريد والتدفئة:رابعاً 

اجيي ص نص تييونلصنييمصالفنيي قص   يي  صالتذلميي صالنظةااييتصالجييي  صاو عييتصعليي صعييةعلصةغييل ص -1

صالفن ق.

صاج ص نص تونلصنمص ماوصغل صالنولص     ص  ن تصةبنوياتص ي  . -2

ص

 خامسًا: غرف النوم واألسرة واألفرشة ولوازم الخدمة األخرى:

احةي صاايية صامييةلصصايي صاييوصالن ة  ييةصالخ ااييتاجيي ص نصعص  ييلصا ييةاتصغلنييتصالنييولص ييلملصةا -1

صيصللحل صالخةعتص  لثتص ّ ل .2ل21،صكمةصاج ص نصعص  لصعيصاي2ل16اح لتيصعيصا

ا  ص نظا صاوا وصازّ ل صحاعيلصغلنيتصالنيول،صب يييصعص  يلصالم يةاتصالخةعيتصلايلص يلملص -2

لملصيصعم يييتص اتيييةيصالبويييتصة نص تيييلكصا يييةنتصعص  يييلصعييييصاتيييلصةااييي ص يييييص ييي5ايييولصعييييصا

 ةاعل.

اج ص نص ايونصازّ يل صثة تيتصة يي  صةالم يتصة نصعصا يلصاي فةع يةصعييص يمياتصالحلنيتصعييص -3

   ي.31ا

اجييي ص نصهتيييونلصزّ يييل صاييي عءصالفنييي قصازنل يييتصةازعهايييتصةالو ييية  صالجيييي  صةالملم يييت،صايييوص -4

 ة و ص نص اونصاظافتصعل صال ةال.

   ذووصةعن صالو صا ةنلص  ه .اج ص   ا صالطلا فصةالل فصةالو ة  صبحيلهةصال ييصكلص -5

اج ص نصهتونلصكماةلصااتاةطاتصكة اتصاييصازنل يتصةازغهايتصةالو ية  صةا يامةص ي الصبي ص -6

 الج تصال  اتصالمخت ت.
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 اج ص نص اونصغلنتصالنولصافلة تصب جةحص يممصانة  . -7

 اج ص نص اونصال تة لصالموموعتصعل ص اة اكصالحل صايصاوياتص ي  . -9

نيولصعلي صحةاليي صافيظصاة ايةلصالم يةنلصةا يلصلتوليياصالب ي صاج ص نص  توةصغل صال -8

 ةبنوياتصةبةلو حصال ةص   ح صالج ةلصال  اتصةال اةااتصالمخت ت.

اجييي ص نص تيييونلصنيييمصكيييلصغلنيييتصايييولصالمنةمييي صةالالا يييمصالجيييي  صةبوييي حصهتنة ييي صايييوصعييي حص -11

 ازّ ل .

 اج ص نصهتونلصعن ةقص موصافةاةلص ي  صنمصكلصغلنت. -11

 ةالم تصنمصكلصغلنت.صةي صكة اتاج ص نص تونلص ا -12

 اج ص نص تونلصكةنتصلوا لصالخ اتصال  ه تصنمصغل صالفنةحقصال اةاات. -13

صاج ص نص اونصالج يانصالفةعلتص ييصغلنتصة عل صكةالتصةاتمة ات. -14

ص

 سادسًا: التسهيالت والمرافق الصحية:

نييييتصنييييمصالفنييييةحقص ةعط:صبةرمييييةنتص ليييي صالملانيييياصةال مةاييييةلصةالمحة ييييلصالخةعييييتصباييييلص نييييةحص ةصغلص

ال ياةااتصاجيي ص نص تيونلص اضييةطص   يةلصعةاييتص  ييوةصعلي صالمحة ييلصةالمايةة صةالملانيياصال يي اتص

ةال مةاييةلصةةنيياصالن يي صالتةلاييتصةالاعيية ص  ييناف ةص ليي صي ةلاييتصةا يية اتصبةلن يياتصللفنييةحقصالتييمص

ص  ت ذلصالووا ل:

صاح لت:صلالصعطل ص  خة . -1

 الناصع م:صلالصعم تصعطلص خص. -2

 عطلميص خص.صامةل:صلال -3
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صحةش:صلالصعطلميص خص. -4

صثةااةط:صاج ص نص تونلصالطلةلصال  اتصالتةلاتصكمةصةيحصنمص عل :

ص نص اونص ماوصالج يانصاحلفتصبةلاة مصالفلنويةصالفة حصاللون. -1

 ةا ةع صالملاااضصا ه تصة ي  صال نوصةالمةح .ص نص اونصالمحة ل -2

 بج ة صحنوصاة م.ص نص ج  صالملاناصال  اتص -3

ةالمحة ييلصهتضييميصاظييةلصللت ومييتصة نصاج يي صكييلصالاييةضصبج يية صصنص  يي صالملانييا نصااييوص -4

   ومتصعة صب ج ص   ح صالج تصال  ات.

  نصااونصل   صالملاناصةالمحة لصةال مةاةلصبة صعةي مصا ةحص نةبضصال ةام. -5

 .تةالا لبة ا نص  ةحصالمحة لصةال مةاةلصبةلمةءصال ةيص وا هتصاز    صالحة متص -6

نص مايييوص اة يييي صالماييية صالو يييختصةال ييي ي صالنة جيييتصعييييصاع يييتومة صات يييلتصة يييو ص نص ايييوص -7

 بمجةيةصالفن قصالملبوطتصبةلمجةيةصالوةات.

اعهتمةلصالط ه ص نظةنت ةصبح ل ةصهوااةطصةي  ةصبةلمو مةلصةالمهياةلصة نص ج ي صبمنظفيةلص -9

 ةا ةاياص نظااصازه ة.

نصنيمصكيلصطية اص  ي صعية صنمصاةليتصااتيواءصالفني قصعلي ص   يلصاييصطية اص و ي ص نصهيوص -8

صبةلملاناصةالمحة لصةال مةاةلصاتونلص ا ص ماوصالطلةلصالوايح صنمص عل .

ص

 سابعًا: الفضالت والنفايات:

صاييييصعييينةحهاص ميييوصال مةايييتصة يييو وصنيييمص مايييوص   يييةلصة ةاايييةص -1 اجييي ص نصهتيييونلصعييي حصكييية  

صالفن ق،صعل ص نص اونصايصالنووصالم ا صالحلاصةعص نف صان صال وا ل.
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  نصهتونلصللفن قصاجموصكذيلصللنفةاةل.اج ص -2

 عنةحهاصال مةاتصنوياط.صاج صالتخلصصايصا تومةل -3

صاج صاعهتمةلص نظةنتصعنةحهاصال مةاتصة وقام ةصب وي صحا مت. -4

 ثامنًا: مكافحة القوارض والحشرات:

 ييونيلصاز  يي  صالفناييتصال  ه ييتصالخةعييتصبماةن ييتصاليي بة صةال طييلالصصعليي صعييةا صالفنيي ق -1

صةال وايض.

 اج ص نص اونص اة اكصةاوان صالفن قصالخةي اتصعص  محص نفةلصال طلال. -2

اجييي ص نص ايييونص مايييوص  يييوا صالفنييي قصاييييصالنيييووصالجيييي صعييينوةطصة يييالطصا يييو صحةنصايييلةيص -3

 ال وايضص ل صحاعلصالحل .

 اج ص نص وةلجص ماوصالط وقصةال فلصالمو وح صبج يانصة يماتصالفن قصنوياط. -4

ص

ص

 تاسعًا: تجهيز الماء:

صا تومة صاةءصار ةلتصن ل.اج ص -1

صا يييامةص  يييلي صالج يييتصصاجييي ص نص تيييونلصع اايييةلصايييةء -2   يييةلتصااتاةطايييتصللفنييي قصبوييي حصكييية  

صال  اتصالمخت تصاوصة و صالونةاتص نظةنت ةصب وي صحا متصةاااةلص غهيت ة.

ص

ص
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 عاشرًا: العمال:

  صعل ص ماوصالوةالييصنمصالفن قصال  و صعل صحنة لصالف صصالهذمصالتمص  ذيتص يلات -1

صايصازالاضصال ةيمتصةالمو اتصةايصالم ذاةلصالملماتصازعل .

اجي ص نصهتنة ي صعي حصالويةالييصنييمصاجية صع ايتصاي عءصالفنيي قصايوصعي حصازّ يل صالمو ييوح ص -2

  ا صةبن اتصعص  لصعيصعةالصع اتصةاا صلالصعم تصغل صاول.

ال يي اتصعلي ص ماييوصالم يتخ اييصنييمصالفني قصال  ييو صعليي ص ي ةح صالتخييلجصاييصاليي ةيالص -3

 التلبومت.

اجييي ص نص تيييونلصلايييلصالم يييتخ اييصنيييمصالفنييي قص ييي علصالوميييلصالل  يييتصايييوصة يييو ص يييونلص -4

 ااتاةطمصكةنمصان ة.

عليي ص حاي صالفنيي قص خ يياصصغييل صعةعييتصع ييتلااتصالوميية صايي ةح صباييلصة يية لصاللااييتص -5

 الضلةيمتصاوصة و صااتوا  ةصعل صال ةالي صالخةعتصب ة اة   .ص

صطتحلييصنمصالفن قصاعهتمةلصالط ه ص نظةنت  صةلاة ت  صالطخ ات.عل ص ماوصالومة صةالم -6

ص

 الحادية عشرة: المخازن:

اجييي ص نصهتيييونلصنيييمصالفنييي قصاخييي نصل فيييظصازنل يييتصةازغهايييتصةليييوا لصع ايييتصالم يييةنلمي،ص -1

صةمفضلص نصااونصلالصطة اصنمصالفن قصاخ ا صالخة .

 اج ص نص تونلصنمصالمخ نص مةء صة  ومتصطذا اتصةاعهنةيات. -2

 اج ص نص تونلصنمصالفن قصاخ نصكذيلصا ذاةطصليتخ صل فظصااتاة ةلصالفن قصازعل . -3

صاج ص نصه ةحصالمخ نصبةلم ةط صالخطذاتصةحةالي صعةعتصبةلخ ن. -4
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 لثانية عشرة: متطلبات صحية خدمية أخرى:ا

اج ص نص اونص ماوصازثةلصةال ااويالصنمص ةعةلصاع تقاة صةاعاتظةيصايصاوياتص يي  ص -1

صم تصللم ةنلمي.ةالص

اج ص نص تونلصنمصالمهو ص ةصا لص ع احصالفهويصةالملطاةلصةالمطلةبةلص ماوصالطلةلص -2

 ال  اتصالوايح صنمصالتولامةلصالل ماتصالنةن  صالمفوو .

اجيي ص نص تيييونلصنيييمصالفنييي قص   ييي  ص ذلمييي صالمييةءصالا لبة ايييتصةبوييي حص  ييي ح صالج يييتصال ييي اتص -3

 المخت ت.

ةالو ية  صةالل يفصة  ومت يةصة ج هي صغلنة  يةصكلميةصا تضيتصاج ص نصاوتن ص تج ه صالفيلشص -4

 ال ة تص ةصا امةص  الصب صالج تصال  اتصالمخت ت.

اجييي صالونةايييتصاليواايييتص نظةنيييتصغيييل صةاميييلالص مايييوص   يييةلصالفنييي قصايييوصة يييو صا يييتومة ص -5

 از    صالفناتصال  ه تصالخةعتص  لك.

  اةلصالمو وح ص ا .اعهتمةلصبجحااتصاظةنتصةا  تصالفن قصةا حصكةنتصال  ة -6

 امنوصانوةطصبة ةطصا تحل صالمملالص ةصالمل ئص ةصال لاحه صزغلاضص هواءصالم ةنلمي. -7

اجي ص عاييةيصالج يةلصال يي اتصالمخت يتصعيييصكيلص عييةبتصبميلضص ييةيص ةصاطيتا صبيي صا ييوص -9

ص ييصا عءصالفن قص ةصللوةالييص ا صعل ص يبوتصةعطلميص ةعتصايص ةيمذصة وع ة.

ص

 مستلزمات السالمة العامة:الثالثة عشرة: 

ص ةصا يي صايةص  ييلي صالج ييةلص -1 اجي ص نص تييونلصنيمصالفنيي قص   يي  ص طفيةءصال لا يياصبوي حصكيية  

صالل ماتصالمخت ت.



 40 

اجيييي ص نصهتييييونلصنييييمصالفنيييي قصعيييين ةقص  ييييوةنةلص ةلاييييتصايييي ةح صبييييةلمواحصالهذاييييتصالول اييييتص -2

 الضلةيمت.

صة اتصةالحة مت.اج ص نص تونلصعاةاتصنناتصكةالتصلأل    صةالت  ا ةلصالا لب -3

ص

 الشروط الواجب توافرها في معامل الملح:

 تييية صاييييص اةايييتصالوةعيييمتصنيييمصبحييي احص ةصاييييصالذلييي اةلصنيييمصالم ةنظيييةلصه كييي صالمنه يييتص -1

صعنةيات.

 علااتصالذنةاتصالمنوةصا خةلهةصكموملصللملحصايصالنةااتصالوملاااتصةالفنات. -2

 لصال نةعةلصالولا م.  جيلصالموملصل  صا هلمتصالتنظا صةالم ةع الص ةصا خة -3

ةجصللمواعييفةلصالمهلوبييتصةالتييمصا يي يهةصالج يية صالملكيي ةصللت يييا صاراتييمييلةي صاهةب ييتص -4

 ةال اهل صةالنويات.

  ةميييي صكةنييييتصالوميييية ص يييي نة لصالف ييييصصالهذييييمص  ذييييتص ييييلات  صايييييصارعييييةبتصبةلم ييييذاةلص -5

 الملمات.

 اي  اءصكةنتصالومة صع ايةصاظافتص ثنةءصالومل. -6

ح لصازالحصب يييص تنة ي صا يةات ةصايوصالم يةاتصالالايتصللموميلص نةءص اواضصعةعتصل -7

 ةكماتصاراتةج.

الاة اتصنمصالموملص تنة  صا ةات ةصاوصالم يةاتصالالايتصللموميلصص  اييصارمةء صةالت ومت -9

 ي.%21-15 ن اتصا

 عةعتصلتجفااصالملح.ص ونيلص      -8
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  ونيلص     صعةعتصله يصالملح. -11

 ح. ونيلص  ة صعة صلتوذ تصازال -11

 .عاغصالج يانصال اعلاتصبةل هةنصال متمصاز اض -12

   ذيتصكة مصنلنويةص  اضصاو صالج يانصالملع تصلمنةم صالومل. -13

  ذيييتصال يييلكصالموييي امصالمطييياكصالميييةاوصللييي بة صةال طيييلالصعلييي صكةنيييتصاز يييوا صةالطييياة اكص -14

 ةالمنةن صالخةي اتصللمومل.

 م توملتصنمصالمومل.   ا ص ااتصاجةيةصاظةااتصحاعلاتصلت لماصالماة صال -15

ع خيييةل صكم يييلصلخييي نصالمليييحصالخيييةلصاييي ةحصبم يييةط صعي فيييةوصانة ييي صص يييونيلص  ييي صعييية  -16

 لوموصاز اةرصعلي ةصعص  لصعيصال  لصالواا .

صاج صاعلت الصبةل  و صعل صالملحصالخةلصايصالممةلحصال اواات. -17

ص

 

 الشروط الواجب توافرها في معامل الدبس:

يصل يينتص74 صنييمصاظييةلصالل ةبييتصال يي اتصعليي صالموةاييلصي يي صابةرمييةنتص ليي صالطييلةلصالييوايح

صاج ص ونيلصالطلةلصالتةلات:ص1869

ص:صاج ص خ اصص   صعة صلت ضيلصال ب صا تونمصللطلةلصال  اتصالتةلات:أوالً 

صع لصا تومة صازةاامصال ة لتصلل   . -1

 النفلصاز وحصكو وح.صع لصا تومة  -2

 ل صةالحة الصالنة جتصان ة.اج صعملصا عنتصاظةااتصللفلنصلت لماصازبخ -3
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 حلااصالج يانصالخةي اتصللفلنصبميةح ص ة ليتصللح يلصةالتنظاياص ميةنتص لي ص اةطيتصالجي يانص -4

صالملع تصل ةصبةلاة مصالفلنوية.

ص

:صاج ص خ اصص   صعة صع تخل صع يلصالتملصبو صغلا صا تونمصللطيلةلصال ي اتصثانياً 

صالتةلات:

صع تخل صع يلصالتمل. ج ي صه اصال   صبماةب صاااةااااتص -1

 ج يييي صهيييي اصال  ييي صبيييي ةاامصعةعيييتصغيييييلص ة لييييتصلل ييي  صل فييييظصالو ييييلصالم ييييتخلصصايييييص -2

 الماةب .

ص حلااص  يانصه اصال   صبةلاة مصالفلنوية. -3

ص

ص

ص:صاج ص خ اصص   صعة صللتوذ تصا تونمصللطلةلصال  اتصالتةلات:ثالثاً 

ص حلااصالج يانصبةلاة مصالفلنوية. -1

لخةعييتصب فييظصالمييواحصالح ا اييتصن ييلصلتوذ ييتصاراتييةجصني ييةصلحييلضصاجيي صا ييتومة صال ييفة حصا -2

صالت وماصةعل ص نص اونصاظافت.

ص

:صاجي ص خ ياصص  ي صعية صلح ييلصازةاايمصةال يفة حصةازحةالصا يتو اتصللطيلةلصال يي اتصرابعااً 

صالتةلات:

ص حلااصالج يانصبةلاة مصالفلنوية. -1
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 .  ةم صه اصال   صب اواضصغيلص ة لتصلل   صزغلاضصالح ل -2

  ةميي صهييي اصال  ييي صبم ييةا صعةعيييتصلوميييوصال يييفة حصةازةااييمصةازحةالصعلي يييةصبوييي صالح يييلص -3

 لحلضصالتجفاا.

ص  ةم صه اصال   صبةلمةءصال ةيصةالاةيح. -4

ص

ص   صعة صع خةل صكمخ نصلخ نصالتمويصا تونمصللطلةلصال  ات.:صاج ص خ اصصخامساً 

صال  ات.ص:صاج ص خ اصص   صعة صلخ نصاراتةجصا تونمصللطلةلسادساً 

:صاج ص نصااونصاراتةجصاهةب ةطصللمواعفةلصال ةحي صايصالج ة صالملك ةصللت يا صةال ياهل صسابعاً 

صالنويات.

ص

 

 الشروط الصحية الواجب توفرها في معامل اللحوم:

يص74بةرمةنتص ل صالطلةلصال  اتصالوايح صنمصاظةلصالل ةبتصال  اتصعل صالموةالصي ي صا

صج ص ونيلصالطلةلصال  اتصالخةعتصالتةلات:اص1869ل نتص

 أواًل: المعامل وأقسامه:

اجيي ص نصااييونصاو ييوصالمومييلصنييمصانه ييتصال مييتصبوييي  صعيييصا ييةحيصالتلييولصةبوييي اطصعيييص -1

صالمنةطاص ةصازااةءصال انات.

اجييي ص نصاايييونصالموميييلصلاصا يييةاتصال ميييت،صةموتمييي ص   هييي صالم يييةاتصعلييي صايييووصةاجييي ص -2

 اراتةجصةك لكصعل صع حصالومة ص ا .اراتةجصةعل صع حصعهولص
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الت يجصنمصالاالصاراتةجصة نص اونصاتاةاليت،ص ةصاجي صصاج ص نصهلاع صعن ص نةءصالمومل -3

 نص ايييونصاخييية نصالميييواحصازةلايييتصعنييي صا  ايييتصالموميييل،صثييي ص لي يييةص ةعيييتصالح يييلصةالتنظاييياص

ة مصالتييمصةبويي هةص ةعييةلصارعيي احصةالت ضيييلصةالتحلايياصةايييصثيي صاخيية نصافييظصاراتييةجصالن يي

اج ص نصاايونصل يةصاخيلجصا يت لصللت يوماصةالطي يصعصاميلصب   يةلصالموميلصازعيل صلمنيوص

ايي ةلصالتيي اعلصنييمصالااييلصالوميييلصةاراتييةجصلل يي صايييصاريبيييةكصةبةلتييةلمصلل يي صايييص ليييولص

 اراتةج.

 اج ص ونيلصااة صار ةلتصلل تومةعلصالمختلفتصنمصاراتةج. -4

لص ة ليييتصلل ييي  صنيييمص ةصاييييص ييي ءصاييييص   ا  يييةصاجييي ص يييونيلصعهيييولص اتيييةجصاتاةاليييتصةغيييي -5

اا يينوعتصايييصاييةح صاع ييتل صا ييتيلي،صة نص اييونصهيي  صالخهييولص يي لتصالتفااييكصةالتلكييي ص

 ةللكصلحلضصغ ل ةصة نظاف ةصب وي صحةيمت.

 اج ص ونلص     ص حلااصاااةااااتصةا  صاووصةاتهلاةلصاراتةج. -6

 نويةصاز اض.الفلصصاج ص نص اونص  يانص ةعتصالموملصاحلفتصبةلاة م -7

اج صعاغصال  و صبةل هةنصال متيم،صةمفضيلصا يتومة صازعياةتصالتيمص  تيوةصعلي صايواحص -9

 م صالفهلمةل.

ص ونيلصاحة لصكة اتصا ةح صبةلمةءصال ةيصةالاةيحصةمفضلص نص فتحصبهلماصال  ل. -8

 ثانيًا: التهوية:

صايييصافلغييةلصال يييواء ،صاجيي ص ييونيلص  ومييتص ييي  صحاعييلص ةعييةلصالومييلص ن يي صعيي حصكيية  

ةكي لكص تييونيلصااافييةلصهييواء،ص لصعصافضيلصا ييتومة صاذييلحالصال ييواءصالوةحايتصةللييكصلتفييةحةص حعةل ييةص

صلل واءصالملولصةاز لبتص ل ص ةعةلصالوملصةال ةصه حةص ل ص لولصاراتةج.
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 ثالثًا: المخازن:

هنةكصاوعييصايصالمخة نصةالتمصاج ص نص اونصاذلح صنمصكيلصال يةلتييصةاج ي  صبم يةها ص

حي ةلصال لاي صالمهلوبتصللم ةنظتصعل صالل يولصةانيوص ولمي ةصلي ي ةلصايلاي صعةلايتص ي حةصلضالص

ص ل ص ف خ ةصة لف ة:

صاخة نصا تللصالل ول. -1

صاخة نصافظصاراتةجص ل صاييص  وم  . -2

 رابعًا: المختبرات:

افضلص ونيلصالمختذلالصالل اتصر لاءصالت ةليلصالمهلوبتصعل صالل ولصةاراتةجصللت   صايص

ص لات ةصةعلايت ةصلل ت لكصالاطلة.

 خامسًا: اإلنتاج:

 يجب أن يكون مطابقًا للمواصفات الصادرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

 متابعتها أثناء التفتيش الصحي: تشخيص النقاط واألمور

  ياة ص نصالمح  صالل ا مصلوملاتصالتفتالصال  مصهتج صا وصانوصةااتطةيص ةص الصاييص

التلييولصالحيي ا مص ةصال ييوا مصنييمصكةنييتصازاطييهتصالخ ااييتصالخةمييوتصللل ةبييتصال يي اتص ةاوااييةط،صةب يي اص

صالخ و صاج ص نص وةيصازاويصالتةلاتصازهماتصالخةعتصعن صالقاةلصبةلتفتالصال  م:

الملاظييتصةالت  يي صايييصالم ييالصالوييةلصللم ييلصالخيي امصعيي اةطصعةلاييةطصايييصا ييةحيصالتلييولص -1

صالوةات.

بمواعفةلصعملاااتصع اتصايصص صالت   صايصعلااتص نةاتصالم لصة   امة  صال اعلاتاج -2

اييييييصالم ييييةاتصةاعي فةعييييةلصة ييييوانلصكةنييييتصالت  ا ييييةلصةالت يييي يللصال يييي اتصااجييييةية،ص
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 اة يييييييي ،صايييييييةءصار يييييييةلت،صا يييييييتوحعةلصايييييييةءصار يييييييةلتصاعاتاةطايييييييت.....ص ليييييييذ،صالت وميييييييت،ص

 ارمةء .....ص لذي.

نصة ييية لصالوميييلصة حةا ييي صبمواعيييفةلص يييي  صاييييصايييييصال ييينوصةلالصاجييي صاعاتاييية ص لييي ص  -3

 التلكي صا  لص نظاف .

 ايص وانلصكةنتصة ة لصافظصةاحااتصالنظةنتصالوةاتصنمصالم ل.صاج صالت  ي  -4

 ع احصة  ضيلصة   ا صازغ اتصةع ا ةصاعهتمةلصالفة اصبميةصهتولياص نوعيت يةصص عةي صاوموو -5

 ةقامت ةصالح ا ات.

كونصالوةالييصنمصالم لصاية  ميصعلي صالوثية اصةالطي ةحالصال ي اتصالتيمصصاج صالت   صاي -6

  م ص لات  صايصازالاضصاعات ةلاتصةعلوه صايصكةنتصالم ذاةلصالملماتصعل ص نص ج حص

 ه  صالوثة اصبو صالةيص نتصعلي ة.

اجيييي صالاظييييتصلاة ييييتصالوميييية صال يييي اتصةالمظ لمييييتصاالملبيييي ،ص ييييولصالييييل ر،صازةييييةنل،ص -7

 ازا اتي.

اجيي صالت  يي صايييص ييوانلصكةنييتصالت يي يللصال يي اتصاحةيالصاايية ،صااييةة ،صامةاييةل،صهييواءص -9

للةاحصالم يلص ةصالويةالييص اي صب يوي صعةعيت،صعلي ص نص ايونص ليكصب ةليتصعي اتصة مةلايتص

  ي  ييي.

اجي ص و ايي ص عيي ة صالم ييللص ةصالوييةالييصني يةصبضييلةي صالتوييةةنصاييوصالج ييةلصال يي اتص -8

  ا مصةاعاتنةوصعيص   ا صالمةح صالمطتا ص تلوث ة.نمصاةعلصة ووصالت م صالح

اجيييي صال ييييل صاليييي ا  صعليييي ص حلييييي صالجةايييي صالتلبييييوةصالتييييو ي مصنييييمص ويييي هلصالممةي ييييةلص -11

 الخةط تصنمصالم ةعلصالوةات.



 49 

صاإلجراءات األصولية لمتابعة توفير الشروط الصحية:

صالتةلات:ص نص ونلصالطلةلصال  اتصنمصالم للصالوةات،ص تهل صة وحصالم تل اةل

الوا  صال  اتصالو ة ايت،صةب اايلص حايةصةننيمصهيتل  صايوصطذاويتص عمية صالتفتيالصال ي مص -1

صةبطالصا  اص حاءطصي ة اةطصا ملاط.

ة  ويالصةام تصعيصالمطاللصال  اتصالمهلةاتص اةلصاز    صالل ة ايتصصة وحص ه ا  -2

 ا  ح .ةايصث صةموص ل ص نضلاةلصللم مةلصالوا  ص  قا  ةصنمصنتل ص اناتص

صاعتمةحصطلم تصة  لو صعملصةا ومصل لصالمطاللصالم  ح ص لؤمتصع اتصعلمات. -3

للهلم ييييتصةاز ييييلو صالمومييييو صبيييي صنييييمص  يييي صعيييي تصالوةعييييمت،صصةاتنييييةة ص ف يييييلطصامول ييييةطص

صةمتطالص   صع تصالوةعمتصابح احيصايصالوا الصةالطو صالتةلات:

ص

 أواًل: اإلدارة الطبية:

مصالمتميييلرصبطييي ةنصال ييي تصالوةايييت،ص  يييولص ل ييي صالخهيييلصةميييت صال  يييةصاييييصالايييةحيصالهذييي

لتنفيييي صالمطيييلةوصالو ييية مصالخييية صبةل ييياهل صعلييي صالوميييوصال ييي مصنيييمصالم يييللصالوةايييتصصالل ايييت

الخةموتصلإل ة  صال  اتصةنمص و ا صكةنيتص عمية صاللجيةنصالخةعيتصبيةلت لةصعييصا يةحيصالتليولص

  لاءالصال ةاوااتصلت  ياصللك.الح ا مصةالذي تصازعل ،صايص ةا صةايص ةا صاعلصار

صثانيًا: شعبة كشف المعامل المنتجة للمواد الغذائية:

 تيي لفصايييصلجييةنصعمييلصاوظيي صال  ييةصايييصالموييةةاييصالو يية يييصةبج ييلا صطذييي صامييةيرص

ةمطييتلكصني ييةصبوييضصام لييمصاليي ةا لصالل ييماتصلالصالول ييتصةا يي صالضييلةي صة خييتصصهيي  صاللجييةنص

ص صالموةالصالح ا ات.بةر لا صال  مصالو ة مصعل
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ص

 ثالثًا: شعبة التفتيش الصحي:

 ايييي صالاييييواحيصال يييي اتصالم ييييةع  صاالا ذييييونصعيييي يون،صصة ضيييي صبمل  ييييةصال  يييي صالل ا ييييم

اوييةةاونصة يية يونص طييالصان ييلصنييلقصعيي اتص تييو وصعليي ص هةعييةلصالومييلصالل ا يياتصنييمصالوةعييمتص

صةا  ص   امة  ةصارحايمتي.

اتةبوييتص نفييي صالطييلةلصال يي اتصحاعييلصالم ييللص ت يي صا مييتص يي اتصالتفتييالصال يي مصنييمص

الوةاتصالخةموتصلإل ة  صل  اتصةنمص ااةلصالل ةبتصعلي ةصلضمةنص   ياصا يتو صعي مصةعي امص

صعةل ييصلألنلاح.

اليوااييتصة  يي ام ةص ليي صارحاي صالهذاييتصع خييةلصاييةصايييص يي ا صلميينحصار يية  صص نص عيي احصالت ييةيمل

صالافيلتص و فصا ةحيصالضليصال  م.صال  اتص ةص ا ةوصالو وبةلصال ةاواات

 رابعًا: شعبة النماذج الغذائية:

ة يت لفصايصالاواحيصال  اتصالم يةع  ص  يولصبم ميتصار يلا صعلي صازغ ايتصالم يتويح ص ةص

المويييي  صحاعييييلص ةصعييييةيجصال هييييلصبجي يييية صعينييييةلصان ييييةص ليييي صالمختذييييلالصالل ييييماتصر ييييلاءصالت ةليييييلص

صةصلمولنتصا  صعلايت ةصلل ت لكصالاطلة.الااماةةمتصةالااتلمولو اتصعلي 

ص

 خامسًا: شعبة التحليالت الغذائية:

ة تي لفصاييصلجيةنصات يبيتص  ي  صلجمييوصالوينيةلصالح ا ايتصاييصا يةحيص عي احهةصة  ييناو ةص

ايصا للصا ت ضلالصالل ولصةالم لجةلصةا ةاوصازلاةنصللو و صعلي ص يلاتص ليكصالمنتو يةلص
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 اضييةطصعليي صةمييوصالضييوابلصال يي اتصلوملاييةلصاراتييةجصال يينةياتصصايييصالم ييذاةلصالملميياتصةالومييل

صني ةصبمةصا  اصللك.

ص

 سادسًا: شعبة التربية الصحية:

 ل الص    صالط اتصالتمص ض صبمل  ةصنلماصع مصااونصايصا  فييصعي يييصةاويةةاييص

الوةاييتصةبمييةصة ية يييصازعميية صالتلبومييتصالمتول ييتص تحييييلص امييةلصال يلوكصليي  صالوييةالييصنييمصالم ييللص

اخيي لصالوييةحالصال يي اتصالمت ضييل ص نصاعتمييةحصاليي ةيالصالتلبومييتصةنيياصان يي صاويي صةالجييوعلصال  لاييتص

ةا ييتخ الصة يية لصاع  يية صال ييو اتصةالا ييلمتصاطييالصةا اييةطصا مييةطصايييص عميية صهيي  صالطيي اتصب ييذيلص

ص   ياصالوعمصال  مصل  عءصازنلاحصال هيصاطمل  صالمطلةوصالو ة م.

 


