
 

   

  نشاط أو مشروع غذائي 

كل منشأة غذائیة تقدم او تبیع الطعام لدیھا المسؤولیة الكاملة عن أمن وسالمة ھذا الطعام وأن المعلومات الغذائیة المذكورة على 
 المنتجات ھي صحیحة وكاملة.

 البدء بنشاط او مشروع غذائي

یسري ذلك على المطاعم والمحالت  بتسجیل الشركة لدى البلدیة.من أجل ان تبدأ بنشاط او مشروع مواد غذائیة علیك أن تقوم 
والمقاھي ومطابخ المدارس والمخازن والمخابز.األكشاك و  

 یجب ان تقوم بالتبلیغ عن شركتك الغذائیة قبل أسبوعین على االقل قبل افتتاح وابتداء العمل في الشركة.

ة وعندھا تحصل على قرار بتسجیل المنشأة في البلدیة وفاتورة برسوم حالما یصل طلب تسجیل الشركة للبلدیة یتم تسجیل الشرك
 التسجیل.

                     طلب تسجیل الشركة الغذائیة                                                                                                    
                                      غذائیة                            االساس القانوي لعملیة تصنیف الشركات ال

                                                                           miljo@ulricehamn.se    ارسل طلبك لتسجیل الشركة الغذائیة الى 

 إجراء تغییر أو وإنھاء العمل في الشركة الغذائیة

عندھا تحتسب الشركة جدیدة الشركة)  تسجیل او تنظیم أو تغییر في الشركة (رقم شاة او الشركة (العنوان)عند القیام بتغییر مكان المن
 األمر نفسھ یسري عند إجراء تغییرات(ال یكون التسجیل القدیم ساري المفعول) وإنما یجب القیام بتقدیم طلب جدید لتسجیل الشركة. 

ھذا التغییر الذي یؤدي الى رقم جدید لتسجیل الشركة ,خاصة) أو شركة  تجاریة،او شركة  مساھمة،شركة ( الشركة او اسم في شكل
حتى ولو كان ھم نفس األشخاص الذین یملكون الشركة ویدیرونھا. -  

غ البلدیة بذلك. عندما ترید شركة غذائیة إیقاف نشاطھا یجب على القائم الحالي بالنشاط او مالك الشركة الغذائیة إبال  

 إجراء تغییر أو إیقاف العمل بالنشاط الغذائي او المنشأة الغذائیة

 مسؤولیة البلدیة والرقابة والكونترول

 مسؤولیة الشركة أو المنشأة الغذائیة والكونترول

 ال تخدع المستھلكین باستخدام أسماء أو تسمیات خاطئة للمنتجات الغذائیة أو لطعامك الذي تقدمھ

أن المنتجات الغذائیة التي تبیعھا تحتوي على المعلومات الغذائیة الصحیحة التي تعبر عن كافة المكونات التي دخلت في اضمن 
 تركیب المنتجات الغذائیة

 رسوم التسجیل والرقابة التي تجریھا وحدة البیئة على المنشآت والشركات الغذائیة 

 استمارات 

الطبیة بدون وصفة طبیةبیع الدخان والبیرة الشعبیة والمواد   

مالحظة: ھذا النص باللغة العربیة فقط للمساعدة وكل االستمارات والمعلومات التي ترسل الى وحدة البیئة یجب ان تكون باللغة 
 السویدیة. 

 


