
للغذاء فقط
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نقل المواد الغذائية
بالمركبات الخاصة

  Food Transportation 
in Private Vehicles



درجات الحرارة لحفظ ا�غذية  إجراءات إصدار التصريح للمركبة

لممارسة نشاط توزيع المواد الغذائية في إمارة أبوظبي يجب 
منطقة  في  ا�مارات  مواصالت  مؤسسة  من  تصريح  إصدار 
مصفح الصناعية م 42 أوقات العمل من 9 صباح� إلى 2 مساًء.

أرقام الهواتف:

02-6522600  •
  02-6522612  •

المستندات المطلوبة: 

•  إحضار المركبة �جراء الفحص الفني 
•  صورة الرخصة التجارية 

•  ملكية المركبة  

رسوم إصدار التصريح:

•  أبوظبي: 200 درهم
•  ا�مارات ا�خرى: 500 درهم 

63
 درجة مئوية

18 -
 درجة مئوية

 أقل من 5
درجات مئوية 

الوجبات الجاهزة ا�خرى

ا�غذية المجمدة

ا�غذية المبردة

4
 درجة مئوية

ضمن

30-25
درجة مئوية

الوجبات الجاهزة المبردة

ا�غذية الجافة

حرارة  درجات  على  ا�مد:  طويل  الغذاء  فيها  بما  ا�غذية  بقية 
درجة  وبحسب  ا�نسان،  صحة  على  مخاطر  بأية  التسبب  تمنع  مناسبة 

الحرارة المالئمة لكل مادة غذائية.



في حالة نقل ا�غذية غير المعبأة 
الحاويات  تكون  أن  يجب  فقط 
فقط“  ”للغذاء  بعالمة  موسومة 
العربية  باللغتين  بشكل واضح، 

وا�نجليزية وغير قابلة ل¥زالة

الزوايا  جميع  تكون  أن 
ومغطاة  ا�غالق  محكمة 

لتسهيل عمليات التنظيف
الداخلي  الجزء  يكون  أن 
ببطانة  معزول  للحاوية 
ذات سطح مصقول، قابل 

للتنظيف ومضاد للماء

ستائر  توفير  يفضل 
ا�بواب  على  بالستيكية 
درجات  على  للمحافظة 

الحرارة

أن تكون جدران وأسقف وأرضيات  
من  مصنعة  الداخل  من  الحاوية 
المواد  بنقل  تتسبب  ال  مواد 
إلى  الطعم  أو  الروائح،  السامة، 
غير  تكون  أن  يجب  كما  الغذاء، 

ماصة ومقاومة لعوامل التآكل

التبريد والتكييف بعازل  تغطية معدات 
أو  الغاز  تسرب  لمنع  للصدأ  قابل  غير 

الزيوت المستخدمة بها لمنع التلوث

محكمة  ا�بواب  تكون  أن 
ا�غالق لمنع دخول الهواء 

وا�تربة والحشرات

تزويد المركبة بمقياس للحرارة

توفير إضاءة كافية

الشروط المطلوبة للمركبات

للغذاء فقط
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To undertake food distribution activities in the 
Emirate of Abu Dhabi, a permit shall be issued by 
Emirates Transport in M-42, Mussafah Industrial Area. 
Working hours are from 9 am to 2 pm.

Phone Numbers:
• 02-6522600 
• 02-6522612 

Required Documents:
• Bring your vehicle for technical inspection
• A copy of trade license
• Vehicle ownership documents

Permit Fees:
• Abu Dhabi: AED 200
• Other Emirates: AED 500

Food Preservation Temperatures

63 C°

-18 C°

Below 

5 C°

Ready-to-Eat Meals

Frozen Food

Refrigerated Food 

4 C°

Between

30-25 
C°

Refrigerated 
Ready-to-Eat Meals

Dry Food

The rest foods, including foods with long shelf life: must be 
kept at temperatures prevent any risk to human health and 
according to the appropriate temperature for each food item.

Procedures for issuing a permit 
for the vehicle



In case of transporting non pre-packed 
foods, a non-removable sign labeled 
"Only Food" shall be clearly displayed on 
the vehicle in Arabic and English

The vehicle's corners shall 
be well-sealed and covered 
to facilitate cleaning process

The vehicle's inner part shall 
be insulated with a substance 
with polished, cleanable and 
waterproof surface

It is preferred to put plastic 
curtains on the vehicle's doors 
to maintain its temperature

The vehicle's inner walls, roof 
and surface shall be made of 
materials preventing the transfer 
of toxic substances and odors to 
food, and non-absorbent and 
corrosion-resistant materials.

Refrigeration and air-conditioning equipment 
shall be covered with stainless insulation to 
prevent leakage of gas or oils to avoid 
contamination

Its doors shall be well-sealed 
to prevent entry of air, dust 
and insects.

It shall contain a thermometer

It shall contain 
adequate lighting

Vehicle Requirements
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