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هو  كما  المتنقلة  للعربات  العامة  االشتراطات 
معمول به بنظام رقم (6) لسنة 2010 بشأن صحة 

الغذاء

لبيع  المتنقلة  والعربات  السيارات   » تصريح  يخضع 
ا�طعمة » 

من   “107” و   “105” رقم  المادة  في   الواردة  لالشتراطات 
مراحل  خالل  الغذاء  ”صحة  بشأن    2010/6 رقم  النظام 

السلسة الغذائية“ وتالي� نصها:
المادة رقم (105)  

أ.  على المنشآت الغذائية المتحركة والمؤقتة أن تمتثل �ية 
أحكام سارية المفعول ضمن هذا النظام تبع� لنوع التصريح 

المحدد الذي تمارسه المنشأة.
بما  االلتزام  والمؤقتة  المتحركة  الغذائية  المنشآت  ب.  على 

يلي حيثما كان ذلك قابًال للتطبيق:
1. أن تكون مصممة ومبنية وقابلة للصيانة بشكل مالئم، 
مخاطر  لتجنب  جيدة  وبظروف  نظيفة  عليها  المحافظة  مع 
تلوث الغذاء، وعلى أن تكون السطوح الخارجية مصنوعة من 

مادة مقاومة للظروف الجوية. 
2. أن تكون المعدات المستخدمة في تخزين وتحضير الغذاء 
التطهير، وكافية من حيث  التنظيف وعند الضرورة  سهلة 
ا�رضيات  عن  كاٍف  بشكل  ا�بعاد  توفير  مع  والقدرة،  العدد 
والجدران، والتأكد من أن كافة ا�جزاء المالمسة للغذاء قابلة 

للفك للتمكن من إجراء عمليات التنظيف بشكل مالئم.  

3. أن تكون ا�رضيات في حال كانت غير مصنوعة من المواد 
للغبار  التعرض  لمنع  ومناسبة  ثابتة  بمواد  الصلبة، مغطاة 

وا�تربة.
4. توفير المياه الصالحة للشرب �غراض التنظيف والتطهير، 
ا�دوات  ا�يدي، باستثناء حاالت استخدام  وفي مرافق غسل 

التي تستخدم لمرة واحدة فقط. 
الشرب  ومياه  المفلتر  الهواء  من  كافية  إمدادات  توفير   .5

ونظام للتخلص من النفايات.
في  مناسب  بمكان  الصحية  المرافق  موقع  يكون  أن   .6

منطقة مجاورة عند الضرورة.

موقع المركبة وتخطيطها وتصميمها:
أشعة  عن   Äبعيد) مناسب�  المركبة  موقع  يكون  أن  يجب   .1
الشمس المباشرة) وأن  يتم المحافظة على المركبة نظيفة 

وبحالة جيدة.

التحضير  أماكن  يوضح  بحيث  للمركبة  مخطط  توفير   .2
والتجهيز وأماكن المعدات، يتم مراجعته من قبل مفتشي 

الهيئة لضمان وضعها في أماكنها الصحيحة.



المعدات وا�دوات مصنعة من مواد قابلة  يجب أن تكون   .3
بالتنظيف  يسمح  بشكل  تركيبها  يتم  وأن  للتنظيف 
مواد  من  مصنعة  ا�رضيات  أسطح  تكون  وأن  والصيانة 
للغسل  وقابلة  لالنزالق  قابلة  وغير  ماصة  غير  للماء  مضادة 

والتنظيف.

4. توفير مياه صالحة للشرب �غراض التنظيف ومرافق غسل 
ا�يدي.  

التحكم بدرجات الحرارة:
يجب المحافظة على الغذاء ضمن درجات الحرارة التالية:

1. 0-5درجة مئوية وما دون للطعام المبرد.
2. -18 درجة مئوية وما دون للطعام المجمد.

وال  تلوثها  تمنع  مناسبة  حرارة  درجات  على  ا�غذية  بقية   .3
تؤثر على صحة اÈنسان.

4. يجب مراقبة درجات الحرارة بشكل مستمر لضمان سالمة 
وعمل  الصحيحة  الحرارة  درجات  على  حفظه  وضمان  الغذاء 

صيانة دورية لمعدات قياس درجات الحرارة.
5. أن تكون النوافذ وا�بواب مغلقة خالل عمليات التحضير.



الصحة والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء:
من  عال  مستوى  على  الحفاظ  المركبة  في  العاملين  على 
والمالبس  النظيفة  المالبس  وارتداء  الشخصية  النظافة 
الواقية عند تداول الغذاء بما في ذلك أغطية الرأس والقفازات. 

Safety and Hygiene of Food Handlers:
Vehicle workers must consider their personal 
hygiene and wear clean and protective clothes 
while handling food, including headwear and 
gloves.

 



Temperature Control:
Food shall be kept at the following temperatures:

1.Chilled food shall be kept betwen 0-5 ° C or below. 
2. Frozen food shall be kept at 18 ° C or below. 
3. Rest of food shall be kept at appropriate 
temperatures prevent contamination and do not 
affect human health.
4. The temperature shall be observed continuously to 
ensure food safety and to keep food at the right 
temperatures. Periodic maintenance shall be 
performed to thermometers.
5. Doors and windows shall be closed during food 
preparation process.

3. Equipment and tools shall be made of easy to clean 
materials and installed in a manner allows their 
cleaning and maintenance. Floors shall be made of 
waterproof, non-absorbent, non-slip, washable and 
easy to clean materials.

4. Provide potable water for cleaning purposes and to 
hand washing facilities.



3. Floors, if not made of solid material, shall be 
covered with suitable stable materials to prevent 
exposure to dust and sand.
4. Provide potable water for cleaning, disinfection, 
and hand washing facilities. Otherwise, disposable 
items shall be used.
5. Have an adequate supply of filtered air, potable 
water and a safe system of waste disposal.
6. Where necessary, toilet facilities shall beconveniently 
located within the immediate vicinity.

Vehicle Location, Scheme and Design:
1. Vehicle location shall be appropriate (away from 
direct sunlight) and the vehicle shall be kept clean and 
in good condition.

2. Equipment and tools shall be made of easy to clean 
materials and installed in a manner allows their cleaning and 
maintenance. Floors shall be made of waterproof, 
non-absorbent, non-slip, washable and easy to clean materials.

General Requirements For Mobile And Temporary 
Food Vehicles According To The Applicable 
Regulation No. 2010 /6 On Food Hygiene

The permit of “mobile food trucks and vehicles”
is subject to the applicable requirements of article 
No.105 and article No.107 of Regulation No. 2010/6 
on “Food hygiene throughout the Food Chain”, which 
states the following:
Article No. (105)
A. Mobile/temporary food premises shall comply with 
any applicable provisions in this regulation as related 
to the types of activities in the specific establishment.
B. As reasonably practicable, mobile and temporary 
food establishments shall:

1. Be designed, constructed, kept clean and 
maintained in good condition to avoid any risk of food 
contamination. Exterior surfaces shall be constructed 
of weather resistant material.
2. Equipment used in the storage and preparation of 
food shall be easy to clean and where necessary 
disinfected, sufficient in number and capacity, with 
sufficient space between floors and walls. All parts 
coming into contact with food shall be removable to 
enable adequate cleaning.



General Requirements for 
Mobile & Temporary Vehicles
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