المملكة العربية السعودية

وزارة الشئون البلدية والقروية
أمانة منطقة الرياض

وكالة الخدمات  -صحة البيئة

االشتراطات الصحية الخاصة بتراخيص
سيارات األيسكريم والبوفيهات وعربات الخدمات
الغذائية المتنقلة
(( محدثة 3241هـ ))
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المقدمة :

رغبة من أمانة مدينة الرياض في دراسة وتطوير ما يقع في نطاق اختصاصها منن مهنا

وواجبننات وحي ن
المسته كين

لننوحا بننرول ن نناط بيننع اأيسننكري الطننري ننن طريننق الةربننات المتنق ننة وا بننا

ى هذه الخدمنة وكنذلو وجنود حاجنة ل بوفيهنات المتنق نة

سنيما فني أطن ار

المديننة

في المنتلهات البرية فقد امت اإلدارة الةامة لصحة البيئة بالتةاون مع الفرينق ا ست ناري لصنحة
البيئة الذي يض

ضوي هيئنة تندريب بك ينة الل ار نة جامةنة الم نو سنةود وأخصنائيين منن اإلدارة

الةامة لصنحة البيئنة بد ارسنة ميدانينة بهند
ائ منها با
-1
-2
-3

التةنر

نى حجن هنذه اأن نطة ومند التن ال منا هنو

تراطات الصحية ووضحت نتائج الدراسة ما ي ي :

ص ننةوبة الر اب ننة الص ننحية

أماكن محدده .

ننى ه ننذه الس ننيارات ومتابةته ننا نان ن اًر لة نند تواج نندها ف نني

تسننبه هننذه السننيارة فنني م نناك مروريننة أمننناو التجننو مم ن ح نواد

اأطفا .

صةوبة توفير الحند اأدننى منن الانرو

السننير ودهننب

الصنحية الخاصنة بو نداد وتقندي اأغذينة

في هذه السيارات وذلو لألسباه التالية :
1–3

صةوبة توفير مياه صالحة ل ره لألغراض المخت فة .

2-3

تةذر توفير دورات مياه .

3-3
4-3
-4

اسنتحالة النتحك فني ناافنة البيئنة المحيطنة حين

في أماكن ترابية في كمير من اأحيان .

ان السنيارات تتجننو

تسننبه السننيارات المتجولننة والبا ننة المتجولننون فنني ت ننو البيئننة حي ن

ي قى بالفضالت والمخ فات في أي مكان .

إمكانية توفير بدائ مابتة تفي بالغرض .

وانطال اً من هنذه النتنائج أ ند فرينق صنحة البيئنة ا ست ناري ال نروط الصنحية والضنوابط
التنايمية لملولة هذا الن اط :
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الشروط الخاصة بترخيص عربات وسيارات الخدمات الغذائية وسيارات بيع اآليسكريم
–1

عربات الخدمات الغذائية - :
يقصد بها الةربنات غينر المابتنة التني ينت اسنتخدامها لبينع أي منن اأغذينة التني

تحتنا

الننى إ ننداد داخ هننا وتبننات جنناهلة لالسننتهالو مم ن اأغذيننة المة بننة أو المغ فننة تجاريننا وا يسننكري
المغ ن

م مجمنند أو تحتننا فنني م ارح ن إ نندادها الننى مةالجننة نهائيننة مم ن أك نوال الننذرة والف ننار

والفو السوداني .

 1 – 1الشروط والضوابط الالزم توفرها لترخيص هذه العربات - :
 1 – 1 – 1أن يكننون التننرخيع لمو ننع مابننت وغيننر مس نموح ل ةربننة بالتنق ن أو ملاولننة
الن اط بمو ع غير مرخع لها .

 2 - 1 – 1ا لتن ن ال با

ننتراطات والممارس ننات الص ننحية الخاص ننة بمن ننات الخ نندمات

الغذائية

 3 – 1 – 1ي ننرط لتننرخيع ربننات بيننع اأغذيننة أن يكننون المو ننع المننرخع داخ ن
مجم ننع تج نناري لالسنننتفادة م ننن الخن نندمات الةام ننة ب ننالمجمع

ننى ان يكنننون

المو ننع محننددا سن فا ضننمن المخطننط المةتمنند ل مجمننع والننذي بموجبننة صنندر
فس ننل البن نناو ش أو ي ننترط موافق ننة الب دي ننة الفر ي ننة المختص ننة واإلدارة الةام ننة

ل تخطيط الةمراني .
–2

سيارات الخدمات الغذائية
ويقصننند بهن ننا السنننيارات التن نني تكن ننون مجه ن نله سن ننتخدامها كمحن ننالت لبين ننع الم ن نواد الغذائين ننة

بمناطق

تتوفر بها محالت ناامية مابتة لملاولة هذا الن اط وتنقس الى مال

1-2

فئات هي :

تموينات متنقلة لبيع مواد غذائيةة معلبةة أو مغل ةة مسةبقة التصةنيع بمنشة ت

غذائية مرخصة تنطبق عليها المواص ات القياسية مثل المعلبات الغذائية .
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 2-2بوفيهةةةات متنقلةةةة لبيةةةع سندوتشةةةات وفطةةةائر ومشةةةروبات بةةةاردة مسةةةبقة ا عةةةداد
والتصنيع بمنش ت غذائية مرخصة ومشروبات ساخنة يمكن إعدادها فة الموعةع

.

 3-2سيارات بيع األيسكريم الصلب ( معلب )

يشترط لترخيص األنشطة المةذكورة أعةاله اسةتي ال الشةروط الخاصةة لكةل نشةاط إن

وجدت إضافة للشروط العامة التالية :
 -1أن يكون الترخيع

ى مو ع مابت و يسمل ل سيارة بالتجو أو التنق .

 -2أن تك ننون الس ننيارة مجهن نلة أساسن ناً له ننذا الغ ننرض وتت ننوفر به ننا ال ننروط الص ننحية
الاللمة لتقدي الخدمة .

 -3ان يكون المو ع مناسباً من الناحية البيئية والمرورية .

 -4ان يت توفير مصدر كهرباو مناسه لتغذية اأجهلة داخ السيارة .
 -5ي ل توفير الةدد المناسه من أو ية النفايات ل حفاا
 -6يقتص ننر الت ننرخيع له ننذه الس ننيارات

ى البيئة .

ننى ن نناط واح نند إم ننا بي ننع المن نواد الغذائي ننة

الج نناهلة المة ب ننة والمغ ف ننة م ننن بن ن من ن ن ت غذائي ننة مرخص ننة أو بي ننع سندوت ننات
وفطننائر مسننبقة اإل ننداد فنني من ن ت غذائيننة مرخصننة مننع الم ننروبات البنناردة أو
الساخنة أو بيع اأيسكري مع م ار اة روط تنرخيع كن فئنة وفنق منا يسنرد أدنناه

.

 -7أن يكون الجلو المخصع لةرض اأغذية مةلو ً ح اررياً .
 -8أن

يلي ن ن نند ن ن نندد الفتح ن ن ننات ف ن ن نني الج ن ن ننلو الخ ن ن نناع بة ن ن ننرض المن ن ن نواد الغذائي ن ن ننة

والمخصصة ل لبائن ن واحدة فقط .

 -9تلوينند الجننلو الخنناع بةننرض اأغذيننة بننمرف
منةاً لتكديب البضائع أو رميها

لحفننا المةروضننات ب ننك منننا

ى اأرضية .

 -11أن تكون الجدران واأرضيات من المةدن غير القاب ل صدأ وسه ة التناي
 -11تطبين ننق ا

بالسيارات .

ن ننتراطات الخاصن ننة بالةن ننام ين فن نني الم ن نواد الغذائين ننة

1

ن ننى الةن ننام ين
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 -12تطبيق المواصفات القياسية

ى المواد الغذائية لهذه اأن طة .

 2-2الشروط والضوابط الخاصة لترخيص البوفيهات المتنقلة:

 1-2-2يجننه تننوفير حوضنني غسنني بننالجلو الخنناع بةننرض المنواد الغذائيننة وربطهمننا
ب ننبكة تص نري

تنتهنني الننى خ نلان تجميننع يننت تفريغننص ب ننك يننومي ويخصننع

أحد الحوضين لغس اليدين وا خر لغسي اأواني .
 2-2-2توفير مواد وأدوات التناي

 3-2-2يجن ننه أن ت ن ننتم السن ننيارة
الغذائية.

 4-2-2يجه أن ت تم السيارة
بين م صفر 5-

5-2-2

الاللمة مم المحار الور ية والصابون السائ .

إل ن ننادة تسن ننخين الوجبن ننات

ن ننى جهن ننال ميكروي ن ن

ى جهال تبريد م مالجنة يبنرد لدرجنة حن اررة تتنراوح

درجات مئوية يستخد لحفا المواد الغذائية .

ينندخ ضننمن ن نناط هننذه السننيارات اإل ننداد والتحضننير داخ هننا ويجننه ان

يقتصننر ن نناطها

ننى ننرض وبيننع السندوت ننات والمنواد الغذائيننة المةنندة مسننبقا

منن بن من ن ت غذائينة مرخصنة وان تحمن بطا نة غذائينة مكتم نة المة ومنات
3-2

وباأخع مصدر اإلنتا وتاريخص وفترة صالحيتص .

الشروط والضوابط الخاصة لترخيص سيارات بيع األيسكريم .
يرخع لهده السيارات بموا ع مابتة

يسمل لها بالتنق او التجو ويقتصر ن اطها

بينع اأيسنكري الصن ه كمنا يقتصننر التنرخيع لهنا فني الموا نع التنني
مابتة مم موا ع إ امة المباريات والمنتلهات بمط ار

شروط السيارة

المدينة .

ى

يتنوفر بهنا محنالت نااميننة

1-3-2

أن تكون السيارة حديمة الصنع

3-3-2

ينننت تجدين نند التن ننرخيع سن نننويا بةن نند اسن ننتةراض سن ننج ها الصن ننحي خن ننال الةن ننا

2-3-2

4-3-2

تتجاول سبع سنوات من سنة الصنع

أن تكون السيارة مهيمة لهذا الغرض فقط و تستخد أغراض أخر
والك

يها من ب الم ار ه الصحي المختع .

تط ى السنيارة ب نون ابنيض ويوضنع و ناح ب نون وردي بةنرض 21سن دائنري
ى السيارة
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5-3-2
6-3-2

يكتننه اس ن المرسسننة ور ن تننرخيع السننيارة ورمننل ر منني م تقسنني
تابةة لها بخط واضل وبال غة الةربية ليسه التةر

يها .

تننوفير مجمنند لحفننا اأيسننكري المة ننه مسننبق التجهيننل

ن – 18

ل ب ديننة

تق ن درجننة ح اررتننص

.

7-3-2

أن يكون اأيسكري المة ه مجهل في مصانع مرخصة .

9-3-2

تممين فتحة واحدة فقط بحج مناسه ل بيع ملوده ب باو من النسيج الضنيق

8-3-2

أن تكون أرضية السيارة سه ة التناي

.

اب ل غ ق باستمرار في حالة د وجود مسته كين .

 11-3-2توفير مروحة فط لتجديد الهواو .

1

المملكة العربية السعودية

وزارة الشئون البلدية والقروية
أمانة منطقة الرياض

وكالة الخدمات  -صحة البيئة

( إجرالات تراخيص سيارات بيع األيسكريم )
يفترض ان الراغه في ملاولة ن اط بيع اأيسكري بواسطة الةربات المتنق ة م السيارات

د حدد مو ع مابت لو و

سياراتص و ى هذا اأساب تكون إجراوات الترخيع كما ي ي -:

ننى ور ننص الرسننمي الننى رئننيب الب ديننة الفر يننة الوا ننع فنني

-1

يتقنند طالننه التنرخيع بخطنناه

-2

يحا الط ه من رئيب الب دية بةد موافقتص الى س صحة البيئة بالب دية الفر ية

-3

يقننو المختصننين بقس ن صننحة البيئننة بتلوينند صنناحه الةال ننة ب ننروط وض نوابط التننرخيع

نطاق إ رافها المو ع الذي ت اختياره لملاولة هذا الن اط .

ويرخذ

مكتوباً

يص إ رار مكتوه باستالمص لهذه ال روط ويتةهد بالتقيد بها ويكون هذا اإل رار أما
ى ور ة مستق ة او

ى نفب الط ه إذا كان هناو مساحة تكفي لذلو .

-4

يق ننو ص نناحه الةال ننة بتنفي ننذ ا

-5

يق ننو سن ن ص ننحة البيئ ننة بالب دي ننة بالك ن ن

-6

يحننا كامن اأوراق مرفقناً بهننا تقريننر سن صننحة البيئننة و نرار مسنناحي بننالمو ع الننى منندير

-7

يحننا الط ننه مننن منندير ننا صننحة البيئننة الننى اإلدارة المختصننة بنناإلدارة الةامننة لصننحة

صحة البيئة بما يفيد بذلو .

ننتراطات الص ننحية المط وب ننة و ن نند اكتماله ننا يتق نند لقسن ن

الصحية .

ننى الس ننيارة والتمك نند م ننن اس ننتيفائها ل ننروط

ا صحة البيئة لدراستص والبت فيص .

البيئة لتك ي

ى السيارة .

ال جنة الفنية التي سيت ت كي ها لهذا الغرض بمراجةة أوراق الط ه والك

-8

تقننو ال جنننة الفنيننة بةنند اسننتيفاو اإلجنراوات بتسننجي الط ننه وا طائننص ر مناً تس سن ياً مضننافاً

-9

تةاد اأوراق منع تقرينر ال جننة الفنينة وموضنحاً بهنا ر ن التنرخيع بخطناه منن مندير نا

أليص تقسي الب دية الفر ية .

صحة البيئة الى رئيب الب دية الفر ية .

 -11تستكم الب دية الفر ية إجراوات الترخيع وتتولي مها الم ار بة والمتابةة .
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( إعرار وتعهد )

نعم أنا………………………………………… /صاحب مؤسسة/

…………………………………………

وال نذي سننبق أن تقنندمت بط ننه الحصننو
ضنمن نطناق إ ن ار

ننى تننرخيع لسننيارات بيننع أيسننكري

ب دينة ……………………………أ نر اننص ند تن تسن يمي نسنخة مننن

ال روط وضوابط ترخيع سيارات بيع اأيسكري والت ال بقراوتها وأتةهند بالتقيند
بما ورد فيها والةم

نى تنفينذ ال نرط الصنحية الاللمنة ومنن من أ ارجنع الب دينة

الفر ية ستكما إجراوات الترخيع وفي حالنة مضني خمسنة

نر يومناً منن

تاريخ ننص دون مراجةتن نني ل ب دين ننة الفر ي ننة فيةتبن ننر ط بن نني غي ننا ولن ننيب لن نني حن ننق
المطالبة باستكمالص .
واهلل الموفق

المقر بما فيه

االسم/

………………………………………………………………

اسم المؤسسة/
رعم سجلها/

تاريخه/

………………………………………………………………

………………………………………………………………

رعم الهاتف/

التوعيع/

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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إجرالات ترخيص عربة البوفيهات المنتقلة
أوالً :

المحترم

سعادة مديرعام ا دارة العامة لصحة البيئة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تجنندون برفقننص كام ن اأوراق الخاصننة بط ننه

ى ترخيع ربنة بوفينص المتنق نة وحين

ند تن الك ن

الحصننو

نى المو نع والسنيارة المنراد ترخيصنها وتبنين

مناسبة المو ع واستيفاو السيارة ل روط المط وبة .

لذا أمل االطالع واكمال الالزم من عبلكم
رئيس بلدية /
ثانياً :

المحترم

سعادة مدير إدارة المواد الغذائية

إلحالته ننا ل جن ننة ت ننرخيع رب ننة البوفي ننص المتنق ننة واس ننتكما اإلجن نراوات
المط وبة من اإلدارة ومن م إ ادتها ل ب دية الفر ية .

مدير عام
ا دارة العامة لصحة البيئة
…………………………………………………
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استمارة طلب ترخيص سيارة بوفيهات المتنقلة
أوالً :

ا س ربا يا:

تاريخها

ر بطا ة اأحوا

ر السج التجاري :
الةنوان  :ع  .ه  .م

الةنوان الهاتفي  :هات

تاريخص

الرمل البريدي م

م

نداو آلي م

بريد إلكتروني م

.

ثانياً  :معلومات الموعع ( يرفق رسم كروك ) .
الب دية الفر ية :

الحي :

ر ترخيع المقر المابت :
ارت م

ال ارت :

قار ر م

نوت السيارة المراد ترخيصها

مودي ها

تاريخها

ر الةقار :

نوانص حي م

ثالثاً  :معلومات السيارة المراد ترخيصها .
مصدرها

جوا م

المدنية :

ر ا ستمارة

اس المالو حسه ا ستمارة

التوعيع مقدم الطلب
\

1

