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بلديـــة م�سقـــط
ــــرار
ر ــــم 2017/185
بتعديــ بعــ ا ــا
لوا ا س ا ات ال�سحية ا ا سة با ن�سطة ات ال�سلة بال�سحة العامة
ا�ستنادا اإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم ، 2015/38
واإل ــى لوائـ ــح ال�سرتاطـ ــات ال�سحي ــة اخلا�ســة بالأن�سطــة ذات ال�سلـ ــة بال�سحـ ــة العامـ ــة
ال�سـادرة بالقـرار الإداري رقـم ، 2011/168
واإىل لئحـة تن يـم اأعمـال الباعـة املتجولـني ال�سـادرة بالقـرار الــوزاري رقــم ، 2016/241
واإلـى القـرار رقـم  201٧ /55ب�سـاأن ديـد اجلـزاءات الإدارية على خمالفات بلدية م�سقط
وبناء على ما تقت�سي امل�سلحة العامة
تـقـــرر
املــا ة ا ولـــــ
جترى التعديالت املرفقة على لوائح ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة
بال�سحة العامة امل�سار اإليها .
املــا ة ال انيــــة
يلغى كل ما يخال التعديالت املرفقة اأو يتعار ص مع اأحكامها .
املــا ة ال الـ ــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�سر .
سدر ـي  29م ي ا جــــة 1438هـ
املوا ـــــ  20م �سبتمبـــــــــــر 2017
املهند�
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تعديـالت علـ بعـ ا ـا
لوا ا س ا ات ال�سحيةا ا سة با ن�سطة ات ال�سلة بال�سحـة العامة
املــا ة ا ولـــــ
ي�ساف اإىل الباب الثا من لوائح ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة
بال�سحة العامة امل�سار اإليها ف�ســل ثال ـ مكـررا ن�سـ التـي
الف�ســل الثال ـ مك ــررا
لئحة ال�سرتاطات ال�سحية
اخلا�سة مبمار�سة ن�سا مقهى متنقل .
املــادة ) 1
يق�سد باملقهى املتنقل املكان املخ�س�ص لإعداد و �سري وبيع الوجبات الغذائية بوا�سطة
مركبة م�سنوعة خ�سي�سا لهذا الغر ص وتعت من�ساأة غذائية ت�سري عليها كافة اللوائح
والقرارات اخلا�سة ب�سالمة الغذاء وما فـي حكمها .
املــادة ) 2
ل يجــوز ار�س ــة ن ــ�سا املقه ــى املتنق ــل اإل بعــد احل�س ــول عل ــى الرتخيــ�ص البلدي وفقا
لأحكــام هذ الالئحة و نح ترخي�ص ار�سة ن�سا مقهى متنقل ملـدة عام واحــد قابل
للتجدي ــد للعمانيـ ــني امل�سجل ــني فـ ــي الهي ــة العام ــة للمو�س�س ــات ال�سغي ــرة واملتو�سط ــة
وعلى املرخ�ص ل ار�سة الن�سا بنف�س .
املــادة ) 3
يلزم ملمار�سة ن�سا مقهى متنقل ا�ستيفاء ال�سرتاطات ال�سحية التية
اأول ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ار�سة ن�سا مقهى متنقل
 ل يجــوز ار�س ــة ن�س ــا مقهى متنقل اإل فـي املواقع العامة التي ددها البلديةمثل ال�سواط مواق ــع هبطات الأعياد املالع الأهلية مواقع الفعاليات
واملنا�سبات مواق احلدائق العامة بعد اأخذ املوافقات الالزمة من اجلهات
املعنية .
 يجـ ـ اللت ـ ــزام بال�سرتاط ـ ــات التيـ ــة عن ـ ــد ار�س ـ ــة ن�س ـ ــا مقهـ ــى متنقـ ــلفــي املمتلك ــات اخلا�ســة
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أا  -اأن يكون نوع ا�ستعمــال الأر ص جتاريــا اأو �سياحيا اأو فــي املجمعـات ال�سياحيـة
املتكاملة .
ب  -ي�ستــر اأن تــوي قطع ــة الأر ص عل ــى من�ســات قائمة ول نح الرتخي�ص
لالأرا سي الف�ساء حتى لو كان من نوع ا�ستعمال الأرا سي نف�سها املن�سو�ص
عليها فـي البند ال�سابق أا .
ج  -األ تقــل امل�سافة بني مركز املوقع املقرت للمقهى املتنقل عــن اأق ــرب "مطع ــم"
اأو "مقهى" اأو "مقهى متنقل" عن  200م مائتي مرت فـي جميع الجتاهات .
د  -احل�سول على موافقة مال الأر ص وجميع املوافقات الأخرى التي تطلبها
البلدية .
 - 3يج ا�ستخدام املواقد الكهربائية فقط فـي اإعداد املواد الغذائية امل�سر بها .
ثانيا ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملـواد الغذائية امل�سر بها فـي املقاهي املتنقلة
 - 1ي�سمح باإعداد البي�ص امل�سلوق والبي�ص املقــلي وال�ســاي والقهــوة والنقانــق
�سريطة اإعدادها فـي اجلهاز اخلا�ص بها و نع قليها بالزي .
 - 2ي�سمح ببيع الأغذية اجلاهزة لالأكل التية
أا  -الكع .
ب  -احللويات اجلاهزة .
ج  -فطائر اجل .
د  -قطع البيتزا اجلاهزة .
هـ  -ال�سندويت�سات اجلاهزة .
و  -الب�سكوي .
 - 3ي�سمح ببيع امل�سروبات املعباأة وامليا املعدنية وامل�سروبات اجلاهزة والغازية
والع�سائر اجلاهزة ول ي�سمح مطلقا بتح�سري الع�سائر الطازجة .
 - 4ي�سمح ببيع اأي اأغذية اأو م�سروبات اأخرى ت�سر بها البلدية .
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ثالثا ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملركبة
 - 1اأن تك ــون املركب ــة مرخ�س ــة مــن اجلهــات املخت�ســة ومهياأة من امل�سنع لهذا
الغر ص ويح ر الرتخي�ص لأي مركبة تهي أا لحقا .
 - 2اأن يكت ـ ـ علـ ــى اأبوابهـ ــا بخـ ــط وا ســح ا�ســم املرخــ�ص ل ـ ورقــم الرتخيـ ــ�ص
ورقم ال�سجل التجاري وغريها من البيانات التي ددها البلدية .
 - 3اأن تف�سل الكابينة اخلا�سة بال�سائق عن املوقع املخ�س�ص لبيع واإعداد و �سري
املواد الغذائية .
 - 4اأن تكون املركبة خم�س�سة لهذا الغر ص فقط ويح ر مزاولة اأي ن�سا بها
ول ي�سمح بنوم العاملني فـيها .
 - 5اأن تكون مزودة مبولد كهربائي .
 - 6اأن تكون هزة بطاولة �سري من مادة غري قابلة لل�سداأ وطاولة اأخرى
اثلة لو سع جهاز الت�سخني .
 - ٧اأن تكون مزودة بخزان ماء �سالح لل�سرب ل تقل �سعت عن  100مائة لرت
واأن يلحق ب جهاز ل�سغط املـاء اإىل املغا�سل .
 - 8اأن تكــون م ــزودة بخــزان لتجميــع ميــا الت�سريـ ـ ل تق ــل �سعتـ ـ عــن )100
مائة لرت على اأن يزود بجهاز نع عودة امليا .
 - 9اأن تكون مزودة بحاوية لتجميع الف�سالت ذات غطاء حمكم على اأن يتم توفـري
اأكيا�ص ذات ال�ستعمال الواحد لتجميع الف�سالت والتخل�ص منها اأول باأول .
 - 10اأن تكون هزة باأجهزة التهوية املنا�ســبة اأجهــزة التكييـ ـ واأجهــزة �سف ــط
الهواء .
 - 11اأن تكون مزودة باأجهزة الإنارة ال�سناعيـة املنا�سب ــة ويجـ ـ اأن تك ــون م ــزودة
باأغطي ــة واقيــة ف ــي اأماك ــن ع ــر ص امل ــواد الغذائي ــة ملن ــع ت�ساقـط اأي ملوثات
اأو و�سول احل�سرات اإليها .
 - 12اأن تك ـ ــون ه ــزة بب ــاب حمك ــم الغل ــق ك ــن فتحـ ـ م ــن الداخ ــل واخلــارج
ونافذة اأو اأك ملناولة الزبائن .
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 - 13اأن تكون هزة بوحدات الت يد اأو التجميد حلف الأغذية امل دة واملجمدة
ومزودة بجهاز لقيا�ص درجة احلرارة .
 - 14اأن يتم ت�سغيل وحدات الت يد اأو التجميد واأجهزة ت�سخني وحف الطعام عند
حركة املركبة اأو توقفها وذل للمحاف ة على درجة احلرارة عند معدلها
املحدد لكل نوع من املواد الغذائية .
 - 15اأن يك ــون الهيك ــل اخلارج ــي للمركب ــة مغلــقا م ــن جمـيع اجلهات وم�سنوعا
من مادة �سلبة قوية ل يتاأثر بال روف اجلوية ومطليا باللون الذي توافق
علي البلدية .
 - 16اأن تكون اأر سية املركبة م�سممة ب�سكل منا�س مل�ساء وخالية من الثقوب
و�سه ــلة التن يـ ـ ومان ــعة لالن ــزلق و تــوي علـى فتحة لت�سري امليا
الناجتة عن التن ي ومت�سلة بخزان التفري .
رابعا ال�سرتاطات اخلا�سة باملرخ�ص ل مبزاولة ن�سا مقهى متنقل
 - 1احل�سول على موافقة الهي ة العامة للدفاع املد والإ�سعاف واجلهات الأخرى
ذات العالقة .
 - 2احل�سول على موافقة �سرطة عمان ال�سلطانية على املركبة .
 - 3الحتفا برتخيــ�ص ار�ســة الن�ســا وترخيــ�ص العاملــني داخــل املركبــة
واإبرازها جلهات الخت�سا�ص عند الطل .
 - 4املحاف ة على ن افة املركبة با�ستمرار .
املــادة ) 4
يح ـ ــق للبلديـ ــة اإلغ ـ ــاء الرتخي ـ ــ�ص اأو تغيـي ـ ــر املوقـ ــع املخ�سـ ــ�ص لوقـ ــوف املركبـ ــة ف ــي اأي
مــن احلــالت التيــة
 - 1عدم التقيد بالوقوف فـي املوقع املخ�س�ص من قبل البلدية .
 - 2عدم جتديد الرتخي�ص البلدي .
 - 3تكرار املخالفات ال�سحية .
 - 4اإذا مت التعميم على املركبة من اجلهات الأمنية ذات العالقة .
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املــا ة ال انيــــــة
ي�ساف اإىل الباب الثامن من لوائح ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة
بال�سحة العامة امل�سار اإليها ف�سـل ثالـ ن�سـ التـي
الف�ســل الثال ـ
لئحة ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة لأن�سطة الباعة املتجولني
املــادة ) 1
ل يجوز ار�سة ن�سا الباعة املتجولــني اإل بعد احل�ســول علــى الرتخي ــ�ص البل ــدي
وا�ستيفاء ال�سرتاطات ال�سحية املن�سو�ص عليها فـي هذ الالئحة وال�سرتاطات ال�سحية
اخلا�سة بكل ن�سا و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ) 2
يقـدم طلـ احل�سـول علـى الرتخيـ�ص إالــى البلديــة علــى النمــوذج املعــد لهــذا الغ ــر ص
مرفقا ب امل�ستندات التية
 - 1ترخي�ص مزاولة الن�سا من وزارة التجارة وال�سناعة .
 - 2ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية ل�ساح الن�سا اأو جواز ال�سفر �ساري املفعول .
 - 3ن�س من البطاقات ال�سخ�سية للعاملني العمانيني فـي الن�سا .
� - 4سورة فوتوغرافـية والت�سميم الداخلي للعربة التي �سوف ار�ص فـيها الن�سا
وذل بالن�سبة لالأن�سطة التي تتطل عربة .
ويج على مقدم الطل ديد املوقع الذي يرغ فـي ار�سة الن�سا فـي وفق املواقع
املحددة من البلدية .
املــادة ) 3
يحدد رئي�ص البلدية املواقع التي يجوز فـيها ار�سة اأن�سطة الباعة املتجولني وعددها
فـي كل ولية من وليات حماف ة م�سقط .
املــادة ) 4
يلزم ملمار�سة اأن�سطة الباعة املتجولني ا�ستيفاء ال�سرتاطات ال�سحية التية
اأول ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبمار�سة اأن�سطة الباعة املتجولني
 - 1عدم التدخني فـي اأثناء ار�سة الن�سا .
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 - 2الن افة ال�سخ�سية وارتداء املالب�ص اخلا�سة بالعمل وفق متطلبات املهنة
التي ددها البلدية .
 - 3جتن املمار�سات غري ال�سحية فـي اأثناء ار�سة الن�سا وفق ال�سوابط التي
ددها البلدية .
 - 4املحاف ة على ن افة العربة اأو املركبة وم هرها وموقع العمل با�ستمرار .
 - 5التقيد باللوائح وال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بكل ن�سا .
 - 6يكون ار�سة الن�سا من ال�ساعة  ٧ال�سابعة �سباحا وحتى ال�ساعة )11
احلادية ع�سرة م�ساء .
 - ٧عدم مزاولة الن�سا من قبل الأ�سخا�ص دون �سن  18الثامنة ع�سرة .
 - 8يح ر على املرخ�ص ل ت�سغيل غري العمانيني فـي مبا�سرة الن�سا .
 - 9يج نقل املركبة اأو العربة من املوقع املخ�س�ص ملزاولة الن�سا بعد النتهاء
من العمل فـي نهاية اليوم و ف فـي مكان منا�س .
ثانيا ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبمار�سة ن�سا �سي اللحوم امل�ساكي
 - 1اأن تكون ال�سواية واملعدات والأدوات امل�ستخدمة فـي ال�سي م�سنوعة من مواد
منا�سبة غري قابلة لل�سد أا .
 - 2اأن يكــون املوقــع م ــزودا باملــاء وال�ساب ــون ال�سائ ــل لغ�ســل اأي ــدي القائــم بالعمــل
بني احلني والخر .
 - 3اأن يتم �سراء اللحوم من املحالت املرخ�سة من البلدية .
 - 4اأن يت ــم توفـي ــر احلاف ــة احلراري ــة لنقــل وحف ـ اللحوم فـي درجة احلرارة
املنا�سبة .
 - 5اأن ت�ستخ ــدم الأ�سي ــاخ اخل�سبيـ ــة ذات ال�ستخ ــدام الواح ــد فقــط ول ي�سمــح
با�ستخدام الأ�سياخ املعدنية .
 - 6اأن يتم �سي اللحوم عند الطل وفـي وجود الزبون .
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بعد جتهيزها

 - ٧اأن ت�ستخدم لفائ ـ ـ الق�سديـ ــر لتغلي ـ ـ اللحـ ــوم امل�ساكيـ ـ
وت�سليمها للزبائن .
 - 8اأن ف البهارات وال�سل�سات فـي اأوان ن يفة وحمكمة الإغالق .
 - 9فـي حالة تقد اخلبز ي�سرت اأن يكون من اأحد املخابز املرخ�سة من قبل
البلدية .
 - 10ل ي�سمــح ب�س ــي اأي مــادة غذائيــة اأخــرى غ ــري اللح ــوم الطازجــة والدواجــن
ويح ر �سي املاأكولت البحرية .
ثالثا ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبمار�سة ن�سا بيع الذرة
 - 1اأن يتم توفـري طاولة اأو عربة خا�سة للعر ص تتكون من جزاأين
اأ � -سفلي عبارة عن دولب يحتوي على مكان لتخزين الأدوات امل�ستخدمة
وو سع احلاف ة احلرارية لتخزين الذرة امل�ستخدمة والزبدة وغريها
من املـواد التي تاج اإىل احلف فـي درجة حرارة منا�سبة لطبيعة املادة
الغذائية .
ب  -علوي يتكون من حاجز زجاجي �سفاف من الأمام واجلانبني والأعلى
ن ــع من مالم�س ــة الزبائـ ــن وو�سوله ــم اإل ــى املـ ــواد املعرو سـ ــة وجه ــاز
التح�سي ــر وتفــادي وتقليل الأتربة والأدخن ــة م ــن تلويـ ـ املـ ـاأكولت
ومفتو من اجلان اخللفـي املقابل للبائع .
 - 2اأن يكون اجلهاز والأدوات امل�ستخدمة فـي الإعداد من معدن غري قابل لل�سداأ
ومواد منا�سبة غري قابلة للت�سقق .
 - 3اأن يتم �سري الذرة عند الطل واأمام الزبون .
 - 4التخل ــ�ص يوميـ ــا م ــن الـ ــذرة املح�س ــرة املتبقي ــة عن ــد النته ــاء م ــن العمــل
ويح ـر ا�ستعمالهـا فــي اليـوم التالـي .
 - 5اأن تكون امليا امل�ستخدمة فـي عملية الإعداد من العبوات املنتجة من امل�سانع
املعتمدة ومطابقة للموا�سفات القيا�سية مليا ال�سرب املعباأة .
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 - 6اأن تكون املواد الغذائية امل�ستخدمة فـي عملية الإعداد �ساحلة لال�ستهال
الدمي .
 - ٧يح ر ا�ستخدام العبوات امل�ستخدمة فـي عمليتي احلف والعر ص .
 - 8اأن تكون كميات الزبدة باملوقع فـي احلدود التـي تكفـي لال�ستخدام اليومي
وعدم تركها فرتات طويلة معر سة للحــرارة واله ــواء اخلارج ــي ويحـ ـ ر
ا�ستخدام املتبقي منها فـي اليوم التا .
 - 9تن ي وتطهري الأدوات فـي نهاية ال�ستـخدام اليومي وحف ــها فـي مكــان
منا�س بعيدا عن امللوثات والأتربة .
رابعا ال�سرتاطــات ال�سحيــة اخلا�سـة مبمار�سـة ن�سـا جتــارة الفواكـ ـ واخل�س ــراوات
الطازجة والتمور
اأ  -اأن يتم البيع وعر ص املنتجات على مركبة اأو عربة هزة اأ�سا�سا وخم�س�سة
لهذا الغر ص وتتوفر بها ال�سرتاطات ال�سحية الالزمــة حلفـ ـ الب�ساع ــة
من التل ولتقد اخلدمة ول ي�سمح بالعر ص والبيع على الأر ص .
ب  -اأن تكون اأر سيات وجدران حاوية املركبة اأو العربة من مادة �سلبة غري قابلة
لل�سد أا والتاكل ومانعة من النزلق و�سهلة التن ي .
ج  -اأن تكون طريقة العر ص منا�سبــة ول ت�سمح برتاكــم الأو�ســاخ اأ�سف ــل امل ــواد
املعرو سة .
د  -التاأكد من �سالحية و�سالمة الفواك واخل�سراوات والعــمل عل ــى تنقيته ــا
والتخل�ص من الفا�سد والتال اأول باأول .
هـ  -املحاف ــة عل ــى ن اف ــة املركبـ ــة اأو العربـ ــة وم هرهـ ــا واأن تكــون �ساحلــة
لال�ستخدام ومرخ�سة من اجلهة املخت�سة .
خام�سا ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبمار�سة ن�سا بيع الع�سل
أا  -اأن يبعد املوقع م�سافــة  100مائة مــرت عل ــى الأق ــل ع ــن اأق ــرب مبن ــى �سكــني
اأو حكومي اأو خا�ص اأو م�ست�سفى عام اأو خا�ص اأو جامع .
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ب  -اأن يتم عر ص وبيع الع�سل على طاولة اأو عربة تتوفر بها ال�سرتاطات ال�سحية
الالزمة حلف الع�سل .
ج  -اأن تكون القنا امل�ستخدمة واملعباأ فـيها الع�سل معقمة وجافة ون يفة
وحمكمة الغلق بطريقة تكفل حمايت م ــن التل ــو ول ي�سم ــح با�ستخ ــدام
القنينة اأك من مرة .
د  -و ســع بطاق ــة بيــان علــى كــل قنينـة توي على نوع الع�سل وم�سدر وتاري
ومكان اإنتاج ووزن الكمية فـي كل قنينة وفقا للموا�سفة القيا�سية اخلليجية
رقم .14٧:2008 GSO
هـ  -ل ي�سمح بعر ص الع�سل فـي اأوان مك�سوفة و نع تعب ت فـي املوقع .
و  -ل ي�سمح بعر ص وبيع الع�سل تاأثري اأ�سعة ال�سم�ص املبا�سرة .
�ساد�سا ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبمار�سة ن�سا بيع املرطبات وامل�سروبات
أا  -اأن يبعد املوقع م�سافة  100مائة مرت علــى الأق ــل ع ــن اأق ــرب مبن ــى �سكــني
اأو حكومي اأو خا�ص اأو م�ست�سفى عام اأو خا�ص اأو جامع .
ب  -توفـري مركبة اأو عربة متنقلة مــزودة بحافـ ـ ات حراري ــة حلفـ ـ املرطب ــات
وامل�سروبات فـي درجة حرارة ل تزيد على °4م اأربع درجات م وية لل�سائلة
منه ــا ول تزي ــد علـ ــى °18 -م ثمان ــي ع�ســرة درج ــة م وي ــة ـ ـ ال�سفــر
للمجمـدة منهـا .
ج  -توفـي ــر مول ــدات كهربائي ــة بطاق ــة منا�ســبة لت�سغ ــيل ال ـبــرادات والثالجــات
واحلاف ات احلرارية امل�ستخدمة وي�سرت وجود مر�سـح لل ــعادم وكات ــم
لل�سوت بها .
د  -ل ي�سمح اإل ببيع املرطبات وامل�سروبات اجلاهزة واملعباأة م�سبقا كامل�سروبات
الغازية والع�سائر املعلبة وامليا املعدنية املعباأة والي�ص كر املعل .
هـ  -اأن تكون املنتجات من م�سانع معتمدة و توي على بطاقة بيان م�ستوفية
للموا�سفات القيا�سية املعتمدة .
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