
     

 

9201/ 02إصدار – قائمة الشركات املعتمدة في تصميم مخططات املنشأت الغذائية والصحية بالدائرة  

List Of Company For Food and Health Establishments Design 

E- mails     أرقام االتصالContact details  اسم الشركة  Name of company # 

designanke@gmail.com 

design@alnasseeb.com 

0526025955 

0554322750 

067480178 Al Naseeb kitchen Equipment 

 النصيب ملعدات املطابخ

1 

gurmukhc@yahoo.co.in  

gurmukhchandan@gmail.com 

050-5131964 

0553348410 

067473090 Ghada general maintenance 

 غادة للصيانة العامة

2 

Vinod@paragonkitchens.ae          

farook@paragonkitchens.ae         

0553394006 

0568585892  

067408979 Paragon kitchen equipment 

 باراجون ملعدات املطابخ

3 

iqbal@qalibinteriors.ae 0564666351 

0569141354 

067444228 Qalib interiors 

 قالب للتصميم الداخلي

4 

 mohammed@giantqc.com 

giantqc.design@gmail.com 

0553122267 

0505995283 

067478207 Giant quality consultancy  

 الستشارات الجودة تجيان

5 

 Remarks 

1. These establishments approved by PHD – Ajman 

municipality to carry out interior design for food and 

health activities only. 

2. These establishments not approved to perform any 

other tasks or purposes than above. 

3. Ajman municipality not responsible for any deals out 

of the approval scope. 

4. The fees of the layout  for the measurements less than 

100 Sqm – 10 AED for each with minimum rate 400 

AED / more than 100 Sqm – 7.5 AED for each with 

maximum 1500 AED. 

5. Clients should cooperate with the service providers to 

facilitate the procedure according to the health 

requirements for each activity – approved design 

should kept in the establishment during inspection. 

6. The layouts approved by PHD for health approval only 

– not valid for any structural designs approval or 

other purposes. 

 :مالحظات االعتماد 

بل إدارة الصحة العامة لتقديم هذه املنشأت معتمدة من ق .1

 مخططات التصميم الداخلي للمنشأت الغذائية والصحية فقط

هذا االعتماد ال ينطبق على أعمال إنشائية أو أعمال مقاوالت أو  .2

 اعتماد من إدارة الصحة العامة فقط –صيانة 

الدائرة غير مسؤولة عن أي اتفاق بين الشركة واملستثمر خارج  .3

 ة واملخططات املعتمدة.مجال اعتماد الشرك

متر مربع  100تحتسب رسوم تنفيذ املخطط في املساحات أقل من  .4

اقع  درهم / املساحات أعلي  400درهم لكل متر بحد أدني  10بو

اقع  100من   1500درهم للمتر املربع بحد أقص ي  7.5متر مربع بو

 درهم.

على املتعامل التعاون مع شركات املخططات وفقا للمتطلبات  .5

ويكون املتعامل مسؤول أمام الدائرة عن  –الصحية لكل نشاط 

 تنفيذ هذه املخططات باملنشاة ويجب االحتفاظ بها داخل املنشأة

تعتمد املخططات من قبل إدارة الصحة العامة لالعتماد الصحي  .6

فقط وال تصلح هذه املخططات في مراجعة قطاع الشؤون 

 .الهندسية
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