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الئحة تدرسها اللجنة القانونية واملالية في »البلدي«

ً 1000 دينار رسوم إصدار ترخيص جتاري لسيارات املأكوالت سنويا

حتديد 10 مواقع 
للبيع أبرزها 

احلدائق العامة 
والشواطئ 
واملخيمات

غرامة 500 دينار 
وسحب السيارة 

عند العمل من دون 
ترخيص

اخلارجية كل خمس سنوات.
5- توفي����ر اإلض����اءة الكافية 
التحضير والتعامل  في مكان 
مع الغذاء ف����ي أماكن التقدمي 
إلى توفير  والتحضير إضافة 
الغذاء  مكان مناسب لتخزين 
وفقا لنوع كل مادة على حدة.

الوح����دة  ف����ي  6- يش����ترط 
الغذائي����ة املتنقل����ة ان تكون 
جدرانها وأرضياتها وأسقفها 
مصنوعة خصيصا لهذا النوع 
من الوحدات من مواد س����هلة 
التنظيف وفق مواصفات قابلة 
لالمتصاص وال يوجد بها شقوق 

او فتحات.
7- ان تكون املواد املستخدمة 
بالهي����كل للوحدة املتنقلة من 
اخلارج والداخل من املواد غير 

القابلة للصدأ.
8- األسطح املس����تخدمة في 
حتضير وإعداد املواد الغذائية 
يراعى ان تكون من مواد ملساء 

مقاومة للصدأ.
9- ان تكون الوحدة معزولة 
بع����ازل حراري م����ن اخلارج 
للحفاظ على امل����واد الغذائية 

داخل الوحدة من التلف.
10- توفي����ر مولد كهرباء )اي 
مص����در كهربائ����ي ثابت( في 
الوح����دة املتنقل����ة ذي حجم 
مناسب وكامت صوتي لتقليل 
االزعاج وذلك بأال يتسبب في 
اي ازعاج او ضرر للمجاورين 
على ان تكون وصالت الكهرباء 
مغطاة مؤمنة من نادي السالمة 

املهنية.
11- توفير اضاءة مناسبة من 

الداخل واخلارج.
12- ض����رورة توفي����ر مكيف 
هواء لتلطي����ف اجلو الداخلي 

للوحدة.
13- ض����رورة توفي����ر ثالجة 
حلف����ظ امل����واد الغذائي����ة في 
الس����يارات س����واء األولية او 

املعدة للتقدمي.
14- توفير خزان مياه.

15- توفي����ر حوض لغس����يل 
االيدي موصل بشبكة تصريف 
تنتهي الى خزان سفلي للوحدة 

املتنقلة.
املادة الثامنة: إجراءات احلصول 
عل����ى رخص����ة للس����يارات 
املتنقلة لبي����ع املواد الغذائية 

واملشروبات:
1- موافقة اإلدارة العامة لإلطفاء 

على السيارة طبقا.
العام����ة  2- موافق����ة اإلدارة 

للمرور.
3- تت����م تعبئة االس����تمارة 
واستيفاء املستندات والشروط 
املطلوبة لرف����ع الطلب للجهة 
املختص����ة )إدارة تراخي����ص 
البلدي����ة( ووزارة  خدم����ات 
التراخيص  التجارة إلص����دار 
النماذج واالشتراطات  حسب 

املوضحة باآللية.
4- يتم معاينة السيارة املتنقلة 
من قبل البلدية املعنية للتأكد 
الفنية  الش����روط  من توف����ر 

السابقة.
5- أخذ موافقة البلدية املعنية 
على املوقع ونوعية النش����اط 

وااللتزام به.
املتنقلة   صاحب السيارة 
على رخص����ة جتارية خاصة 
بالنش����اط عل����ى ان تكون كل 
سيارة نشاط واحد فقط ويجوز 
للمؤسسة او الشركة اكثر من 

سيارة.
6- احلص����ول على ترخيص 
صحي شريطة ان تكون العمالة 

على كفالة الشركة.
7- استخراج الشهادة الصحية 

للعاملني على السيارات.
املادة التاسعة: الشروط الصحية 
اخلاصة لوح����دات بيع املواد 

الغذائية:
1- توفير الش����روط الصحية 
الواجبة في مثل هذه السيارات 
التجهيزات  ف����ي  والتي متثل 
الغذائية  واش����تراطات املواد 
واشتراطات العاملني قبل البدء 
في معارضة النشاط، وذلك طبقا 
للشروط الصحية الصادرة من 

إدارة التراخيص الصحية.
2- في حال����ة حتضير املواد 
الغذائية في الوحدات املتحركة 
يجب توفير مغسلة ألغراض 
االع����داد والتجهي����ز وحوض 
غسيل أليدي العاملني بشروط 
صحية مناسبة وأن تكون هناك 
طريقة لربط الصرف الصحي 
للوحدة املتحركة مع الصرف 
الصحي للموقع املوجودة به 

الوحدة.
3 � في حالة التحضير الكامل 
او اجلزئ����ي لألغذية في موقع 
آخر غير الوح����دات املتحركة 
يجب خضوع مكان التحضير 
للمواصفات الصحية باملطاعم 

عل����ى ان يك����ون حاصال على 
ترخي����ص، مش����يرا ال����ى انه 
في حال����ة بيع م����واد غذائية 
جاهزة يجب ان تكون مطابقة 
للمواصف����ات املقررة فيها مع 
مراع����اة تواري����خ الصالحية 

واحلفظ املناسب لها.
4 � ينبغي ان تلتزم املؤسسات 
الغذائي����ة بش����روط احلف����ظ 
احل����راري ومتطلبات التداول 
والتخزين املضمن����ة في هذا 

النظام.
5 � ان تكون األسطح املستخدمة 
املواد  في حتضي����ر وإع����داد 
الغذائية من مواد ملساء مقاومة 
للماء سهلة التنظيف والتطهير 
ومقاومة للصدأ ال تتآكل بفعل 
التحضير والتنظيف ويفضل ان 
تكون من »ستانلس ستيل« او 
الرخام مع ضرورة توفير أوعية 
تقدمي من نوع ذات االستخدام 

للمرة الواحدة.
6 � البد من توفير مصدر مياه 
صاحل����ة لالس����تهالك اآلدمي 
يستخدم في أعمال التحضير 
والتجهيز على ان تكون أنابيب 
املياه مغطاة ومؤمنة من نادي 

السالمة املهنية.
7 � توفير حاوية نظافة متنقلة 
حتت إشراف صاحب السيارة، 
وذلك للمحافظ����ة على نظافة 
أثن����اء وبعد  املوق����ع احمليط 

البيع.
املادة العاشرة: حتصيل الرسوم 

املقررة: 
� يت����م حتصي����ل رس����وم   1
الترخيص من بلدية احملافظة 
التابع لها الترخيص التجاري 
الصادر لصاحب العالقة ودفع 
مبلغ 1000 دينار رسوما سنوية 

للسيارة.
2 � تطبي����ق الرس����وم املقررة 
بالئح����ة اإلعالنات بخصوص 

اإلعالن على السيارة.
املادة احلادية عش�رة: الش����روط 
الترخيص  العامة بعد إصدار 

الالزم:
يصدر ترخيص السيارة املتنقلة 
والعربات املقطورة من البلدية 
ملدة سنة جتدد سنويا ويحدد 
املواقع املصرح  بالترخي����ص 
له بالعمل فيها ونوع النشاط 
املسموح له وبيعها وااللتزام 

بها.

املتنقلة والعربات )الوحدات 
املتنقلة( اخلاصة لبيع االنشطة 
املس����موح بها باملواقع التالية 

فقط:
1 � مواق����ف احلدائ����ق العامة 

واملتنزهات.
البحرية  � مواقف الوجهات   2

والشواطئ العامة.
3 � املواقع املخصصة لالحتفاالت 

الوطنية واملهرجانات.
4 � املواق����ع املخصصة القامة 
املعارض املرخصة ش����ريطة 

موافقة اجلهات املعنية.
5 � مواقع التخييم )خالل فترة 

التخييم فقط(.
6 � منطقة الشاليهات شريطة 

موافقة امالك الدولة.
7 � االندية الرياضية شريطة 

موافقة النادي.
8 � املناطق الزراعية ومناطق 

التربية احليوانية.
9 � نقاط املدخل واخلروج من 
اخلطوط السريعة التي خارج 
خط التنظيم على ان تبعد 100م 
من ح����رم الطريق و500م من 

االستراحات.
10 � املواقع احلدودية )الساملي 

� العبدلي � النويصيب(.
امل�ادة السادس�ة: 1- ملدي����ر عام 
البلدية او من يفوضه في ذلك 
احلق في إلغاء األماكن املسموح 
بها دون املطالبة بأي تعويض 

من صاحب العالقة.
2- كما يجوز له وملن يفوضه 
في ذلك احلق ف����ي إضافة اي 
اماكن اخرى اضافة الى االماكن 
املس����موح بها بالتنسيق مع 

اجلهات ذات العالقة.
املادة السابعة: املواصفات الفنية 

للوحدة املتنقلة:
البيع  1- تقتص����ر اس����اليب 
املتجول على السيارات املتنقلة 
املجه����زة ويحظر ما دون ذلك 
حيث تكون األوعية والصناديق 
التي تستعمل لبيع بضائعهم 
مستوفية للشروط واملواصفات 

الفنية والصحية.
2- أن تكون الوحدة مصممة 
بشكل جمالي جذاب يتناسب 
مع البيئ����ة الكويتية واملاركة 

العاملية.
3- ان تكون السيارة ذات موديل 
حديث أي ال تزيد سنة التصنيع 

على 6 سنوات.
الديكورات  4- يتم حتدي����ث 

قدم مس����اعد املدي����ر العام 
لش����ؤون بلديت����ي االحمدي 
والفروانية م.فيصل اجلمعة 
اقتراحا بش����أن عم����ل الئحة 
للس����يارات املتنقلة والعربات 
املقطورة. وتضم����ن االقتراح 
الذي ستدرسه اللجنة القانونية 
البلدي  واملالية في املجل����س 
حتصيل رسوم سنوية الصدار 

الترخيص تبلغ 1000 دينار.
وح����ددت الالئحة اجلديدة 
10 مواقع يس����مح بوجود تلك 
السيارات بها ابرزها احلدائق 
العامة واملتنزه����ات ومواقع 

املخيمات.
وفيما يلي تفاصيل الالئحة 

املقدمة:

الئحة السيارات المتنقلة 
والعربات المقطورة

امل�ادة األولى: يقصد بالسيارات 
املتنقلة والعرب����ات املقطورة 
بالوح����دات املتنقل����ة املجهزة 
العداد وحتضير وبيع املأكوالت 
اخلفيفة واملرطب����ات واملواد 
الغذائية وغيرها من االنشطة 

االخرى املسموح بها.
امل�ادة الثانية: يش����ترط لطالب 
ان يك����ون كويتي  الترخيص 
اجلنسية ولديه رخصة جتارية 
ملؤسسة او شركة من قبل وزارة 
التجارة تس����مح ل����ه مبزاولة 

النشاط املطلوب.
املادة الثالثة: يقتصر البيع على 

االنشطة التالية:
1 � مأكوالت خفيفة.

2 � حلويات ومعجنات.
3 � مرطبات.
4 � كافتيريا.

اخلض����راوات  بي����ع   �  5
والفاكهة.

6 � املواد الغذائية )البقاالت(.
الس����اخنة  املش����روبات   �  7

والباردة.
8 � العصائر.

9 � اآليس كرمي.
10 � بيع الثلج.

11 � مطعم.
املادة الرابعة: ملدير عام البلدية أو 
من يفوضه في ذلك احلق في 
الغاء اي نش����اط من االنشطة 
املسموحة او اضافة اي انشطة 
اخرى بالتنس����يق مع اجلهات 

ذات العالقة.
املادة اخلامسة: يسمح للسيارات 

م. فيصل اجلمعة

السور: السماح بعرض الشاحنات 
الثقيلة للبيع في حراج السيارات

طالب عض����و املجلس البلدي ورئيس جلنة محافظة 
الفروانية نايف السور جهاز البلدية بالتساهل مع أصحاب 
الشاحنات الثقيلة والتي تعرض للبيع في حراج السيارات 
الواقع على خط اجلهراء السريع، مبينا ان هناك مضايقات 
لهم من بعض املسؤولني في البلدية بسبب تركهم لآلليات في 

موقع احلراج لصعوبة 
نقلها الى مواقع أخرى 

قبل بيعها. 
الس����ور  وأوضح 
في تصريح صحافي 
ه����ذه  أصح����اب  ان 
اآلليات من املواطنني 
وبيعه����ا مصدر رزق 
لهم لوجود متقاعدين 
بينهم ومنهم أصحاب 
دخل منخفض، مشيرا 
الى ان مضايقتهم في 
رزقهم أمر مرفوض ال 

يقبله أي شخص.
وأضاف: طوال الس����نوات ال� 5 املاضية كان مسموحا 
بإبقاء هذه اآلليات في محيط احلراج، ولم يكن هناك أي 
منع في هذا اجلانب، متسائال: ملاذا يتم مضايقة املواطنني 

في هذا الوقت حتديدا؟
وتابع: ان بعضا من املواطنني أصحاب هذه اآلليات التي 
يعرضونها للبيع في احلراج لديه بضع آليات ويصعب 
نقله����ا في نفس الوقت من والى احلراج، مناش����دا وزير 
البلدية التدخل وإيقاف مثل هذه القرارات املؤثرة س����لبا 

على املواطن.

نايف السور

إزالة 30 مخيماً مخالفاً في بر رحية
استمرارا لعمليات إزالة املخيمات الربيعية املخالفة في 
مختلف مناطق التخييم سواء في املواقع املسموح فيها أو 
خارجها أعلنت إدارة العالقات العامة بالبلدية عن قيام فريق 
الطوارئ بفرع بلدية محافظة اجلهراء بالتعاون مع إدارة 
اخلدمات العامة بإزالة 8 غرف كيربي و30 مخيما ربيعيا في 
منطقة بر رحية بسبب مخالفتها لالشتراطات والضوابط 
التي وضعتها البلدية. وتأتي حملة اإلزالة التي ترأس����ها 
رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة اجلهراء علي 
القويضي في سياق تطبيق التعميم اإلداري رقم 2014/21 
بش����أن تنظيم املخيمات الربيعية بهدف حتقيق مصلحة 
املواطنني واملقيمني من مرتادي البر واملصلحة العامة في 
احلفاظ على املكونات الطبيعية للبر وعدم اإلضرار بها.  
وشددت اإلدارة على االلتزام بترخيص املخيم قبل إقامته 
وفقا لإلحداثيات إلى جانب االلتزام باالشتراطات الواردة 
بالتعميم اإلداري ووضعه في مكان بارز باملخيم، مشيرة 
إل����ى أن احلمالت امليدانية متواصلة وس����تقوم بإزالة أي 
مخيم مخالف للوائح ونظم البلدية. ودعت مرتادي البر إلى 
التعاون مع األجهزة الرقابية املعنية بالبلدية داعية إياهم 
في االتصال باخلط الساخن 139 في حال وجود أي شكاوى 
تخص البلدية، مشيرة إلى أنه يعمل على مدار الساعة وفي 
العطل الرسمية. وشارك في احلملة مسؤول فريق اإلزاالت 
طارق القطان ومن إدارة اخلدمات العامة حمد اجلراح ومن 

إدارة العالقات العامة محمد القالف وأنور حميد.


