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اسم المؤسسة المصرح لها

Establishment Name

رقم رخصة المؤسسة

Est. license No.

DED579803

نوع النشاط في الرخصة
Activity in the license

 TRAINERS NAMEAPPROVED TRAINING COURSES                    اسم المدرب                          برامج ومستويات التدريب المعتمدة

MAYALAGU PANDIANCATERING, FOOD SAFETY LEVEL 1, FOOD SAFETY LEVEL 2, FOOD SAFETY 
LEVEL 3, FOOD SAFETY LEVEL 4, FOOD SAFETY PERSON IN CHARGE

Sibi Devarkandy MeethalFOOD SAFETY LEVEL 1, FOOD SAFETY LEVEL 2, FOOD SAFETY LEVEL 4, 
FOOD SAFETY PERSON IN CHARGE

Quality & Standardization Consultants

تاريخ بداية العتماد

Approval  Start DateApproval  End Date

تاريخ إنتهاء العتماد

Approval  Type
Food Safety Consultancy & Trainingنوع العتماد

GHP QUALITY CONSULTANTS

27/08/201727/08/2018

يجب أن يتم إبلغ إدارة سلمة الغذاء بأي دورة تدريبية قبل عقدها بمدة ل  .1

تقل عن 7 أيام من بدئها.

ستقوم إدارة سلمة الغذاء بتصديق واعتماد الدورات التدريبية بعد إتمامها  .2

في نموذج يحتوي على اسم الدورة وأسماء المتدربين وأماكن عملهم.

يراعى التجديد السنوي لعتماد الشركة. .3

يحق لدارة الرقابة الغذائية سحب العتماد في حال عدم اللتزام بقواعد و  .4

شروط التدريب.

1. You must be informed of any food safety management 

training no later than 7 days from the day the training to 

be held.

2. Food Safety Management will approve training courses 

after its completion in a form containing the name of the 

session and the names of the trainees and their 

workplaces.

3. Annual renewal shall be takes into account for company’s 

approval

4. Management of Food Control has right to withdraw the 
accreditation in the event of noncompliance with rules 
and training conditions.

:Terms of the Permitشروط التصريح:
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:Important Notesملحظات هامة:

هذا التصريح هو موافقة من إدارة سلمة الغذاء لممارسة النشاط المؤقت  
တ لستيفاء المؤسسة للشروط والمتطلبات  كما هو مصرح به أعله نظرا
الخاصة بسلمة الغذية و هو ل يعفي المؤسسة من استيفاء متطلبات 

السلطات المعنية بهذا النشاط بإمارة دبي.

This permission is an approval from Food Safety 

Department to perform the temporary activity as the 

establishment has complied with the food safety 

requirements. It does not exempt the establishment from 

complying with other relevant requirement as stipulated 

by other concerned authorities.

QR Code
بالضافة الى رمز التأكد

  أو القيام بالمسح الضوئي لرمز الستجابة السريعة

هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا ول تحتاج لتوقيع.  للتأكد من صحة هذه 
الوثيقة، يرجى زيارة الموقع اللكتروني:

http://www.dm.gov.ae/DocumentVerification

This document is approved electronically and doesn't 
require any signature. To verify this document please 
go to: http://www.dm.gov.ae/DocumentVerification 

 230645
PQUA-2017-000188

and Verification Code 
and enter Document ID PQUA-2017-000188

 230645

or scan QA code

          وإدخال رقم الطلب


